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SAMMANFATTNING
När barn kommer till Sverige utan vårdshavare placeras de ibland hos släktingar, vänner eller bekanta. De vuxna i hemmet kan
vara personer barnet känner väldigt väl,
medan det ibland är personer som barnet
aldrig har träffat tidigare. Boendeformen
kallas bland annat för nätverkshem.
Många barn och vuxna runt barnen har
signalerat att de inte alltid har det bra i
sina placeringar. Det kan exempelvis bero
på social isolering, trångboddhet, brist på
stöd, utnyttjande och andra former av
utsatthet. Barnen har svårt att komma till
tals i frågor som rör dem och på många
områden riskerar de att inte få samma
möjligheter och förutsättningar som andra
ensamkommande barn. Rättssäkerhet och
uppföljning brister i flera avseenden bland
annat för att det personella och ekonomiska stödet kan variera beroende på var i
landet barnen placeras, vilka resurser den
lokala socialtjänsten har, vem barnen bor
hos eller vem som är deras gode man. Även
förutsättningarna i nätverkshemmen varie-
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rar där det finns nätverkshem som fungerar
bra medan andra behöver stödinsatser.
En del nätverkshem är direkt otrygga för
barnen.
Ensamkommande barn i nätverkshem riskerar att missgynnas och fara illa på grund
av luckor i samhällets stöd- och skyddsfunktioner. Luckorna beror bland annat på att de
rutiner som används inom myndigheter och
mellan dem inte alltid är anpassade efter de
förutsättningar och behov som ensamkommande barn i nätverkshem har. Ett annat
problem är att ingen tar ett helhetsgrepp i
frågan och att det saknas ett tydligt utvecklings- och samordningsansvar.
Flera förbättringsområden har identifierats, exempelvis behovet av att anpassa
rutiner och arbetssätt, ta fram statistik och
arrangera direkta stödinsatser för både
barnen och de vuxna i nätverkshemmen.
Det finns idag ett antal goda exempel på
åtgärder och lokala kompletterande insatser som kan bidra till förbättring för barnen.

DEFINITIONER
Barn – alla personer under 18 år.
Unga – alla personer mellan 18 och 21 år.
Ensamkommande barn - barn som
söker eller har fått asyl och som vid ankomsten till Sverige är skilda från sina föräldrar
eller annan legal vårdnadshavare.
Ansvariga vuxna – används här för
att beskriva de aktörer som har formella
ansvarsområden för ensamkommande barn
i nätverkshem. Det inkluderar socialsekreterare, gode män och vuxna i nätverkshemmet.
Viktiga vuxna – används här för att beskriva vuxna personer runt barnet som kan
ha inverkan på barnets liv och uppväxtvillkor. Begreppet innefattar socialsekreterare,
gode män och vuxna i nätverkshemmet
men även skolpersonal, offentligt biträde,
handläggare på Migrationsverket, mentorer,
stödpersoner, fritids- och idrottsledare samt
personer inom olika projekt och verksamheter som regelbundet möter barnen.
Ankomstkommun – den kommun dit barnet anländer, ger sig till känna för myndigheter och söker asyl.
Anvisningskommun – den kommun som
enligt överenskommelse med Migrationsverket tar emot det ensamkommande barnet.
Anknytningsanvisning – när det förekommer anknytning till anhöriga eller
andra närstående i en kommun kan Migrationsverket göra en anvisning till den
kommun där de anhöriga finns.

Vistelsekommun – den kommun barnet
bor i. Det kan ibland vara en annan kommun än anvisningskommunen som har det
formella ansvaret för barnet.
Samhällsvård – omfattar placeringar av
barn och unga i jourhem, familjehem och
hem för vård eller boende (HVB- hem).
Stadigvarande placering – innebär
att socialnämnden fattat beslut om att
ett enskilt hem som inte tillhör någon av
föräldrarna eller annan vårdnadshavare har
vårdnaden om ett barn och har ansvar för
vård och fostran.
Tillfällig placering – då ett barn tillfälligt
är placerat i ett hem i väntan på en stadigvarande placering.
Godkänd placering – används här för att
beskriva ett enskilt hem där socialnämnden
tagit ett beslut om stadigvarande placering.
Sammanbrott – ett oplanerat avslut av
en placering.
Avviken – barn som oplanerat och självmant lämnat sitt boende.
Hedersrelaterat våld och förtryck –
kan ta olika uttryck, allt från subtilt psykiskt
förtryck till synligt fysiskt våld. Det som
framförallt förknippas med hedersnormen
är kontrollen av barn och ungas frihet och
sexualitet. Kontrollen innebär ofta inskränkningar i barnets livsutrymme och möjlighet
att göra egna val. Både tjejer och killar
drabbas av hedersförtryck.
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INLEDNING
Situationen för ensamkommande barn på hem för vård eller boende (HVB-hem)
har uppmärksammats under senare år. Kunskap om vilket stöd barnen behöver
har ökat hos olika aktörer och barnen har i större utsträckning kunnat nås av
insatser från civilsamhället. Ensamkommande barn i nätverkshem är däremot en
grupp barn som ofta glöms bort och sällan inkluderas i forskning, konsekvensanalyser eller sammanhang där förbättrings- och utvecklingsinsatser diskuteras.
Det är också vanligt att samhället fokuserar på barn på HVB-hem och inte
tänker på att de ensamkommande barnen även finns i familje- och nätverkshem.
Projektet Access startade efter att det kommit signaler om risker och brister
beträffande ensamkommande barn som bodde i nätverkshem. Syftet med projektet har varit att ta reda på mer om situationen och möjliggöra inkludering för
att på sikt kunna minska diskriminering.
Rapporten är en sammanställning av de erfarenheter och den kunskap som
projektet Access inhämtat under den fyra år långa projekttiden. Access har drivits som ett samverkansprojekt mellan Rädda Barnen, Malmö Stad och Länsstyrelsen Skåne under perioden januari 2015 – december 2018.
Vissa delar i rapporten är också aktuella för ensamkommande barn i övriga
boendeformer, nyanlända barn i familj och andra barn boende i nätverkshem.
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KAPITEL 1
– TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
OCH SYFTE

Under de fyra år som Access funnits har mycket kunskap
inhämtats och spridits utifrån behov och förutsättningar. I det
första kapitlet presenteras hur vi har arbetat, rapportens syfte
samt hur rapporten kan användas.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Inom projektet Access har vi arbetat med
kunskapsinhämtning, kunskapsförmedling,
påverkansarbete och samverkan. Under
2015 träffade vi 16 barn i workshoppar,
fokusgrupper och djupintervjuer. Barnen fick
själva styra samtalen och innehållet i fokusgrupperna och workshopparna. Inom ramen
för projektet genomfördes även ett tjugotal
intervjuer med viktiga vuxna såsom socialsekreterare, gode män, kuratorer, lärare,
vuxna i nätverkshem och personer från
civilsamhället. Kunskapsinhämtningen som
gjordes 2015 har kompletteras kontinuerligt
under projekttiden bland annat genom att
fler aktörer bidragit med sina erfarenheter
och sin kompetens.
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En av de största utmaningarna i arbetet har varit att nå och inkludera ensamkommande barn i nätverkshem i både
kunskapsinhämtning och aktiviteter, varför
det har varit viktigt att komplettera med
perspektivet från viktiga vuxna. De har fått
ge sin bild av situationen och återberättat
vad barn berättat för dem. De vuxna har
även kunnat bidra med perspektiv inifrån
sina egna verksamheter och ge förslag
på förbättringar. Majoriteten av citaten i
rapporten är hämtade från intervjuer och
möten under projekttiden, medan ett fåtal
är hämtade ur andra sammanhang såsom
panelsamtal och föreläsningar.
Erfarenheterna som presenteras baseras
på intervjuer och fokusgrupper, möten, kon-

ferenser, rapporter och litteratur, seminarier
och föreläsningar. Erfarenheter och kunskap
har även samlats in genom att vi har testat
att genomföra aktiviteter och inflytandeforum med barnen. Emellertid kom det inte så
många barn som vi önskat till vissa mötestillfällen, men genomförandet i sig bidrog
till värdefulla lärdomar om hinder och
möjligheter kring att möta barnen. Utifrån
de erfarenheter som samlats in och de olika
samarbeten som funnits har vi fått en bred
och övergripande bild över situationen för
ensamkommande barn i nätverkshem.

SYFTE
Syftet med rapporten är att redogöra för
hur situationen ser ut för ensamkommande
barn i nätverkshem, beskriva på vilka sätt
de missgynnas samt presentera förbättringsområden och goda exempel.
• Rapporten ska bidra till ökad förståelse
kring vad det innebär att vara ensamkommande inom familjehemsvården och
specifikt i nätverkshem.
• Rapporten vänder sig bland annat till civilsamhället, kommuner, gode män, myndigheter och politiker och kan utgöra ett stöd
och verktyg för aktörer som vill förbättra
för ensamkommande barn i nätverkshem.
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Tillvägagångssätt och syfte

METOD
HUR HAR VI GÅTT TILLVÄGA?
FOKUSGRUPPER
MÖTEN MED BARN
SAMVERKAN

INTERVJUER
MÖTEN MED VIKTIGA VUXNA

KARTLÄGGNING

HUR NÅR
VI BARNEN?

HUR
FUNKAR
NÄTVERKSHEM?

VAD SÄGER
BARNEN?

SIG
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SYNLIGGÖRANDE

PÅVERKAN

KUNDSKAPSSPRIDNING

FÖRELÄSNINGAR

STÖTTA ANDRA
BARNRÄTTSPERSPEKTIV
ORSAKER
TESTA INSATSER

UTMANINGAR

GODA EXEMPEL

FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN
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Tillvägagångssätt och syfte

RÄDDA BARNEN

Rädda Barnen är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter i Sverige och i världen. Rädda
Barnen väcker opinion, påverkar beslutsfattare och stödjer barn i utsatta
situationer. Rädda Barnens värdegrund utgår från FN:s allmänna förklaring
om de mänskliga rättigheterna och konventionen om barnets rättigheter.
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Tillvägagångssätt och syfte

BARNKONVENTIONEN

FN:s konvention om barnets rättigheter, härefter barnkonventionen, preciserar de rättigheter som alla barn och unga har fram till 18-årsdagen1. Barnkonventionen är ett folkrättsligt bindande dokument, vilket innebär att alla
stater som ratificerat konventionen har förbundit sig att följa den. Staten
och dess myndigheter har en skyldighet att genom politiska beslut, fördelning av resurser och praktiska åtgärder garantera alla barn i landet deras
rättigheter. Det gäller oavsett om ansvaret har delegerats till kommun, region, civilsamhället eller privat sektor. Alla har också ett individuellt ansvar för
att barnets rättigheter respekteras, både i närmiljön och genom att påverka
samhället. Föräldrar och närstående har det primära ansvaret att vårda,
stödja och vägleda barnet, samtidigt som staten har ett ansvar att skydda
barnet mot vanvård, utnyttjande och övergrepp. Anledningen till att barn har
särskilda rättigheter är för att tillförsäkra dem extra skydd och stöd. Rättigheterna i barnkonventionen bygger på fyra grundprinciper: icke- diskriminering, barnets bästa, rätten till liv och utveckling samt rätten att säga sin
mening och bli hörd.
FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) i Genève
övervakar efterlevnaden av barnkonventionen och publicerar så kallade
allmänna kommentarer om hur olika artiklar och teman i barnkonventionen ska tolkas2. Hittills har barnrättskommittén publicerat tjugo allmänna
kommentarer på olika teman, där de allmänna kommentarerna nummer sex
syftar till att rikta uppmärksamhet mot den särskilt utsatta situation som
ensamkommande barn befinner sig i.

1 Rädda Barnen (2018-10-25). Barnkonventionen. Hämtat från https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/skolmaterial/barnkonventionen/?gclid=EAIaIQobChMIi-jqgNeh3gIVxaQYCh3RCQnqEAAYAiAAEgKq0vD_BwE
2 Barnombudsmannen (2018-10-25). Allmäna kommentarer. Hämtat från https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/allmanna-kommentarer/
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KAPITEL 2
– OM NÄTVERKSHEM
Många som vi mött har haft en föreställning om att nätverkshem är
den tryggaste och bästa boendeformen för ensamkommande barn. Det
bygger ofta på idén att barnet kommer till en välkomnande, kärleksfull
och skyddad familjeliknande miljö, vilket alla gånger inte är fallet.
Förhållanden i nätverkshemmen skiljer sig åt och det finns flera olika
anledningar till varför vuxna i hemmet väljer att tacka ja till att bli ett
nätverkshem.
I det här kapitlet beskriver vi vad vi menar med nätverkshem och
belyser hur olika förutsättningar påverkar hemmen och barnens
situation. Det inkluderar bland annat vilka sammansättningar ett
nätverkshem kan ha, vilken ersättning de kan få, hur placeringsprocessen
går till och vad som skiljer ensamkommande barn från andra barn inom
familjehemsvården. Vi kommer även beröra svårigheter att ta reda på
det exakta antalet barn och hur kommuner på olika sätt organiserar
familjehemsvården och arbetet med ensamkommande barn.

VAD VI MENAR MED
NÄTVERKSHEM
När ett barn kommer till Sverige som ensamkommande, det vill säga utan vårdnadshavare, är det vanligt att barnet placeras
antingen på ett anläggningsboende, såsom
ett HVB-hem, eller i ett familjehem. Ett
familjehem kan se ut på olika sätt, i vissa fall
är det hos släktingar eller vänner (nätverkshem), i andra fall är det i en för barnet
okänd familj. Nätverkshem är alltså en form
av familjehem där barnet bor med någon de

3 Socialtjänstlagen (2001:453), 6 kap. 1 §
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uppger att de känner sedan tidigare.
Idag används också andra begrepp
för nätverkshem, bland annat EBO (eget
boende), släktinghem, medgivandehem och
anknytningsboende. Som tidigare nämnts
likställs ofta ensamkommande barn med de
barn som bor på HVB-hem, vilket bidrar till
att barnen i nätverkshem osynliggörs.
Enligt socialtjänstlagen ska det i första
hand övervägas om ett barn kan omhändertas av en anhörig eller annan närstående, den så kallade anhörigprincipen3.

Barnets bästa ska dock alltid beaktas. Ett
nätverkshem ska utredas på samma sätt
och få samma stöd som övriga familjehem.

Nätverkshemmen ser ut på olika sätt.
Nedan följer några exempel på olika
konstellationer från barn och familjer som
deltagit i kunskapsinhämtningen.

VARIERANDE FÖRUTSÄTTNINGAR OCH KVALITET

• En sjuttioårig mormor (analfabet, kunde
ingen svenska)

Det finns nätverkshem som är mycket välfungerande där barnet får det stöd som krävs.
Det finns också hem där den sammantagna
bedömningen visar att det är för barnets
bästa att bo i hemmet, men där hemmet har
svårt att uppfylla de kriterier som vanligtvis
ställs på ett familjehem. Många nätverkshem vill och är mycket angelägna om att
göra sitt bästa för att ta hand om barn
som kommer ensamma till Sverige, men har
inte alltid de rätta förutsättningarna för att
tillgodose barnens behov. Det finns även
nätverkshem som är direkt olämpliga som
placering där barnen kan fara illa. Barn som
vi träffat under åren har haft skilda uppfattningar om att vara placerade i ett nätverkshem, från att det känns som förvaring
snarare än ett hem till att det är det bästa
för dem.

• En tjugofemårig bror (som själv kommit till
Sverige som ensamkommande i tonåren)
• En farbror till barnet med hans fru och
tre barn
• En ung kusin med dennes två syskon
• En moster med hennes man och sex barn
• Två farbröder
• En ensamstående moster med två barn
(utan nätverk och beroende av ekonomiskt bistånd)
• En lärare från ursprungslandet
• En släkting barnet aldrig träffat tidigare
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Om nätverkshem

PLACERINGSPROCESSEN
Ankomst
När ensamkommande barn anländer till
Sverige kommer de antingen direkt i kontakt med myndigheterna eller vistas i landet
i en period av dagar, veckor eller månader
innan de ger sig tillkänna. När barn kommer i kontakt med myndigheterna och

anger en person de önskar bo hos anvisar
Migrationsverket barnet enligt anknytningsprincipen till den kommun, det stadsområde
eller den stadsdel (benämns härefter endast
kommun) där det hem som barnet uppgivit
finns. Socialtjänsten i kommunen barnet har
anvisats till ansvarar för att utreda barnets
behov om lämplig placering.

GOD MAN

UTREDNING
GER SIG TILL KÄNNA

TILLFÄLLIG
PLACERING

ANVISNING
MIGRATIONSVERKET
SOC

NEJ

ASYLPROCESS
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Utredning och tillfällig placering
Oavsett vid vilken tidpunkt barnet kommer
i kontakt med myndigheterna kontaktas
mottagningsenheten på socialtjänsten på
anvisningsorten. Ansökan om god man görs
i samband med att barnet anvisas. Socialtjänstens mottagningssekreterare gör en
snabb bedömning av boendet för att avgöra
om en tillfällig placering i nätverkshem är
aktuell. Om hemmet anses vara olämpligt

för barnet ska socialtjänsten hitta ett annat
boende. I de fall då hemmet godkänns
placeras barnet tillfälligt (tillfällig placering)
och samtidigt påbörjas en utredning av en
utrednings- eller familjehemssekreterare för
att avgöra om nätverkshemmet är lämpligt
som stadigvarande placering. Utredningen
får ta högst fyra månader men om särskilda skäl finns kan en förlängning av den
tillfälliga placeringen godkännas.

GODKÄND
PLACERING

BESLUT
NÄMNDEN

SAMMANBROTT

NEJ

JA

ANNAT
BOENDE
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När socialtjänsten är klar med utredningen
ska socialnämnden fatta beslut om placering. Om nämnden godkänner hemmet som
familjehem ska de ansvariga vuxna i hemmet
erbjudas att gå en familjehemsutbildning.
Vissa ansvariga vuxna från nätverkshem
som vi träffade berättade om utredningar
som pågått i över tio månader. Det händer även att sammanbrott, det vill säga ett
oplanerat avslut av en placering, sker under
utredningstiden. Ett sammanbrott innebär
att placeringsprocessen börjar om för
barnet, ibland hos en annan släkting eller
bekant och ibland i en annan boendeform.
Både vuxna och barn beskrev brister gällande uppföljning, insyn och stöd både under
tillfällig och stadigvarande placering.
Flera socialsekreterare har uppgett
att det många gånger är svårt och ibland
omöjligt att placera barn i de hem Migrationsverket anvisat till på grund av att de
inte är lämpade för barn att bo i. Exempelvis kan den kontakt barnet uppgett
för Migrationsverket vara en person vars
situation inte passar för att ta hand om
barnet, såsom en jämnårig kompis eller en
släkting som barnet aldrig träffat. Socialsekreterare beskriver att barn ibland
placeras hos personer de har en mycket
svag anknytning till eftersom barnen själva
önskar det. Genom anvisningen ges då
Migrationsverket till viss del ett indirekt
inflytande över var barnen placeras.

EKONOMISKA
FÖRUTSÄTTNINGAR
Den ekonomiska ersättningen till nätverkshem varierar mellan kommuner. Vissa kommuner tilldelar ersättning redan under den
tillfälliga placeringen, medan andra inte beviljar det förrän placeringen blivit godkänd
i socialnämnden. Om nätverkshemmet inte
får ersättning från kommunen kan barnet
ansöka om dagersättning från Migrationsverket. Ersättningen för barn i nätverkshem
ligger idag på 24 kronor om dagen. Det ska
täcka merparten av de omkostnader barnet
har. Barnet kan ansöka om särskilt bidrag
för exempelvis glasögon eller vinterkläder4.
Ett familjehem (inklusive nätverkshem)
kan få två former av ersättning från kommunen för uppdraget: en omkostnadsdel för
att täcka de merkostnader som hemmet
har för barnet samt en arvodesdel som
räknas som skattepliktig inkomst. Eftersom
arvodet räknas som en inkomst påverkas
den totala inkomsten i de fall hemmen får
ekonomiskt bistånd. Det innebär att arvodesdelen i praktiken uteblir för nätverkshem
som har ekonomiskt bistånd.Vissa kommuner har fattat beslut om att inte ge arvode
till nätverkshem. Utan arvode får hemmen
totalt cirka 4000–5000 kronor i ersättning
per månad. Kommunerna utgår ofta från
rekommendationer från Sveriges kommuner och Landsting gällande nivåerna för
omkostnadsersättning och arvode5. Dessa
rekommendationer är dock inte bindande.

4 Migrationsverket (2018-10-25). Dagersättning och särskilt bidrag. Hämtat från https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Gode-man/Dagersattning-och-sarskilt-bidrag.html
5 Sveriges kommuner och Landsting (2018-10-25). Rekommendationer för ersättningar. Hämtat från https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/familjehemsvard/rekommendationer.1506.html
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Omkostnadsersättning: Ersättning som
ska täcka de omkostnader familjen får då
de har ett barn boende hos sig
Arvode: Lön för uppdraget
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FORSKNING PÅ OMRÅDET
Det är ovanligt att studier som berör
ensamkommande barn eller barn i familjehemsvården inkluderar ensamkommande
barn i nätverkshem. Det kan bero på att det
saknas kännedom om att gruppen finns och
vilka problem som kan förekomma eller att
det varit svårt att komma i kontakt med
och inkludera barnen. Tidigare forskning har

främst gjorts utanför Sverige och kan
inte alltid appliceras på svenska förhållanden
eftersom systemen och det sociala
skyddsnätet är utformade på olika sätt.
De senaste åren har ett antal mindre studier
påbörjats i Sverige där ensamkommande
barn i nätverkshem har inkluderats eller
är huvudfokus.

HEMLIGA HEM

Under 2016 startade Malmö Universitet (dåvarande Malmö Högskola) i samverkan med Malmö stad ett forskningsprojekt, Hemliga Hem. Syftet var att
belysa situationen för ensamkommande barn som placerats i nätverkshem
med fokus på hur boendesituationen och vardagslivet såg ut samt hur barnen
upplevt placeringsprocessen. Studien omfattade bland annat djupintervjuer
med ensamkommande barn i nätverkshem.
Rekryteringen av barn i nätverkshem var väl förankrad bland socialtjänstens
chefer i Malmö och skedde med hjälp av familjehems- och barnsekreterare i
Malmö Stad. Det var mycket svårt att få deltagare till intervjustudien. Endast tre
killar placerade i nätverkshem anmälde sitt intresse och deltog i studien.

“

Rekrytering av och möjligheten att kunna nå fram med information
till ensamkommande barn placerade i nätverkshem skedde här i
flera led och var avhängigt personer som återkommande träffade
dessa barn och deras nätverkshemsföräldrar. Även om intresset
för studien var stort och att den sågs som viktig, var det trögt att
erhålla deltagare till studien.
– Forskningsledare
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FÖRUTSÄTTNINGAR
OCH BEHOV
Till skillnad från andra barn inom familjehemsvården är ensamkommande barn i
första hand inte omhändertagna på grund
av att föräldrarna brister i omsorgen,
exempelvis på grund av missbruk, våld,
psykisk ohälsa eller relationsproblem. Ensamkommande barn är placerade för att de
befinner sig i Sverige utan vårdnadshavare.
Ibland har barnen fortfarande en stabil och
omsorgsfull familj som de har skiljts från.
Ensamkommande barn i nätverkshem har i
flera avseenden andra förutsättningar och
behov än barn som har bott en längre tid
eller växt upp i Sverige.
Nyetablerade nätverkshemsfamiljer
Många vuxna personer i nätverkshem för
ensamkommande barn är själva asylsökande
eller nyanlända i Sverige. De kan i många
fall inte språket, är ibland analfabeter och
vet inte fullt ut hur samhället fungerar gällande exempelvis skola, rättsligt stöd, fritid
eller vård.Vissa nätverkshem har ekonomiskt bistånd eller låga inkomster och det
kan sammantaget leda till sämre möjligheter att ge barnet den omvårdnad som
åläggs ett familjehem.
Oförberedda hem
Till skillnad från okända familjehem som
redan innan uppdraget har ansökt, utretts
och genomgått en familjehemsutbildning är
nätverkshem inte alltid förberedda på att ta
emot ett barn. Ibland kan hemmet få besked
över en natt att ett barn ska flytta in hos
dem. Även om vissa nätverkshem varken är
förberedda eller intresserade av att ta hand
om och fostra (ytterligare) ett barn kan de
ibland göra det för att ställa upp för släkt
eller vänner.

Olika synsätt
Synen på bland annat familj och myndigheter
skiljer sig mellan olika länder och det kan
orsaka missförstånd när barnet ska placeras inom familjehemsvården. Relationen
till myndigheter kan bli svår beroende på
tidigare negativa upplevelser.
Inga nätverk
Ensamkommande barn har i regel mindre
nätverk i Sverige än andra familjehemplacerade barn. Ett mindre nätverk runt barnet
innebär att färre personer kan uppmärksamma om barnet påverkas negativt av
placeringen. Det finns inte heller andra
närstående som kan vara behjälpliga med
att avgöra lämplighet eller på samma sätt
över tid bevaka huruvida placeringen verkar
vara för barnets bästa.
Svårigheter att kontrollera släktskap
och register
Det kan vara svårt att avgöra vilken relation barn och nätverkshem har till varandra
eftersom det inte alltid finns register eller
papper på eventuellt släktskap.Vid placering
ska även registerkontroll och referenstagning av de vuxna i hemmet göras. De
register som finns innefattar ibland endast
information om den period de vuxna befunnit
sig i Sverige.
Språkbarriärer
Barnen kan sällan svenska vid ankomsten
och har därmed små möjligheter att göra
sin röst hörd, ta till sig relevant information
eller knyta kontakt med personer utanför
hemmet. För barn som bor i nätverkshem
där inga andra personer heller pratar bra
svenska blir det ännu svårare för barnet
att delta i samhället. På ett HVB-hem finns
exempelvis personal som kan ge stöd.
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Låg kännedom om rättigheter
och alternativ
Eftersom barnen i vanliga fall inte känner till
sina rättigheter och boendealternativ är det
svårt för dem att veta vad de kan förvänta
sig av eller be om från exempelvis socialsekreterare, god man, skolan eller hemmet.
De har inte heller tidigare erfarenheter att
jämföra med.Vissa barn beskrev att de är
rädda för vad som skulle hända med dem
om de uttryckte missnöje med sitt boende
eller önskemål om ett annat boende. Många
barn har felaktigt trott att om de klagar
kan det påverka deras möjligheter att få
sin asylansökan beviljad. I likhet med andra
ensamkommande barn har de också
varit rädda för att bli förflyttade till en
annan kommun långt från familj och vänner.

ingrepp i barnets liv att behöva bryta upp
och flytta igen. Hemmet bedöms då som det
bästa för barnet, trots att det initialt inte
uppfyllt alla kriterier.

Vaga tidsperspektiv
I intervjuer med socialsekreterare framkom
att det ibland är svårare att uppskatta
hur länge ett barn beräknas bo i hemmet
när det gäller just ensamkommande barn i
nätverkshem. Olika aspekter som kan påverka längden på placeringen är om barnet
får uppehållstillstånd eller om föräldrarna
är på väg att ta sig till Sverige. Det leder
ibland till att hem som inte bedöms som ett
långsiktigt lämpligt alternativ i den akuta
situationen får fungera som en tillfällig
lösning, framförallt om barnet själv uttryckt
att denne vill bo i hemmet. En utmaning som
uppstår i relation till detta är när vissa processer drar ut på tiden och barnet hinner
vänja sig vid det nya hemmet, börjar skolan
och får vänner. När socialsekreterarna
följer upp ärendet några månader senare
upplever många att det kan bli ett för stort

Svårigheter att fånga upp
missförhållanden
I kontakt med viktiga vuxna runt barnen
såsom socialsekreterare, gode män, familjehemsamordnare, lärare och forskare har
det framkommit att ensamkommande barn
i nätverkshem ofta säger att allt är ”bara
bra”. Det är en av de vanligaste erfarenheterna som de intervjuade vuxna uppmärksammade i kunskapsinhämtningen. Många vuxna
beskriver en oro för att något inte stämmer,
men att barnet i flera fall inte vill eller vågar
berätta om det. Vi upplevde samma sak i de
fokusgrupper och workshoppar som genomfördes tillsammans med barn under kunskapsinhämtningen. Flera socialsekreterare
och gode män har även uttryckt att en del
barn inte är vana att bli tillfrågade om vad
som är bäst för dem.

Lojalitet och komplexa relationer inom
familjen eller bekantskapskretsen
Många barn har beskrivit både rädsla för
och erfarenhet av att orsaka konflikter
inom familjen eller släkten. I de fall då vuxna
i familjen har kommit överens om att barnet ska bo i ett specifikt hem kan det vara
svårare för barnet att påtala problem eller
flytta från ett nätverkshem på grund av
risken att orsaka en konflikt. Barn har berättat att om de bytt boendeform på grund
av att de inte trivts har det ibland orsakat
oåterkalleliga konflikter inom familjen.
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SVÅRIGHETER
GÄLLANDE STATISTIK
OCH UPPFÖLJNING
Idag går det inte att fastställa hur många
ensamkommande barn som är placerade
i nätverkshem i Sverige. På nationell och
regional nivå saknas övergripande statistik,
eftersom det inte finns några register med
samlad data gällande antal ensamkommande barn kopplade till olika boendeformer
inom familjehemsvården. I de flesta kommunerna skiljer socialtjänsten inte på olika
former av familjehem i sin statistik.Vissa
kommuner har försökt skaffa sig en bild av
antalet och situationen, men den statistik
som samlas in är varken heltäckande, tillförlitlig eller aktuell.
Statistik utifrån anvisning
Statistik om ensamkommande barn utgår
ofta från de siffror som Migrationsverket
sammanställer. När ett barn har anvisats
med anknytning som grund innebär det
inte nödvändigtvis att barnet kan bo i det
hemmet. Ibland kan socialtjänsten genast
upptäcka att hemmet inte är lämpligt för
barnet. Det händer även att det hem som
barnet anvisats till inte längre är aktuellt

i kommunen. Ibland bor barnet i nätverkshemmet under en period, men det kan
sedan bli sammanbrott och barnet flyttar
därifrån6. Det händer även att barn anvisas till en kommun, men placeras och bor
i en annan. Eftersom Migrationsverket inte
följer upp statistiken för anvisningar är den
inte tillförlitlig vid beräkning av antalet
ensamkommande barn i en aktuell kommun. I Migrationsverkets statistik gällande
ensamkommande barn som anvisats med
anknytning som grund ingår dessutom fler
variabler, exempelvis räknas även de ensamkommande barn som bor med släktingar
på något av Migrationsverkets anläggningsboende in i statistiken. Statistiken kan dock
utifrån antalet anknytningsanvisningar ge
en uppskattning på hur många barn som
initialt placerats i nätverkshem.

ANVISNINGSANKNYTNINGAR
NATIONELLT 2014-20187
2014: 2785
2015: 9286
2016: 1576
2017: 796
2018: 528

6 Efter lagändring 1 juni 2018 ska barn framförallt placeras i den kommun de har anvisats till, men det finns fortfarande möjlighet till
undantag (.https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/andringar-i-fraga-om-kommunplacering-av_H501SfU20/
html)
7 Hämtat från Migrationsverkets statistikverktyg MILOS (2018-11-13)
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Placerad i en annan kommun
än anvisningskommunen
Barn kan anvisas till en kommun, men ha en
annan vistelsekommun. Det försvårar möjligheterna att ta reda på hur många ensamkommande barn i nätverkshem som finns i
olika kommuner och att genomföra insatser
för dem. Det bidrar även till att barn som
bor i samma område har olika tillgång till
lämpligt och tillräckligt stöd.

sekreterare manuellt räknar hur många
barn i nätverkshem denne ansvarar för.
Kommunens totala statistik påverkas då av i
vilken utsträckning socialsekreterare deltar
och vilket eller vilka begrepp som används
för att definiera nätverkshem. Ibland ligger
fokus endast på en variabel i datainsamlingen,
exempelvis godkända nyplaceringar. Det
gör att de barn som sedan tidigare befinner
sig i nätverksplacering eller är under utredning inte är inkluderade i statistiken.

Lokal statistik
Lokal statistik kan ibland samlas in via
socialtjänsten där varje enskild social-
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KAPITEL 3
– ATT MÖTA BARNEN
Viktiga perspektiv och kunskap uppkom i våra möten med barn
under kunskapsinhämtningen. Processen och de olika vägar som
testades för att nå barnen var också lärorik och gav insyn i många
av de hinder som finns för att inkludera ensamkommande barn i
nätverkshem. I kapitlet nedan kommer både utmaningarna med att
nå barnen och barnens synpunkter och perspektiv att presenteras.

SVÅRIGHETER ATT KOMMA
I KONTAKT MED BARNEN
Under kunskapsinhämtning tog det flera
månader att arrangera möten med barnen.
Deltagarna söktes upp via verksamheter
som redan hade en etablerad kontakt,
främst socialtjänsten. Kunskapsinhämtningen kompletterades med samtal med viktiga
vuxna runt barnen på grund av svårigheterna att nå barnen. Det har bidragit till en
utökad kunskap och förståelse för barnens
situation. Många aktörer har mött samma
utmaningar som vi har haft i Access.
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Vi har tydligt sett problematiken inom
Malmö stad. Trots att det under flera år
funnits ett stort utbud av välbesökta aktiviteter för ensamkommande och nyanlända
barn och unga deltar sällan ensamkommande barn som är placerade i nätverkshem.
Personer från civilsamhället i Malmö har
berättat att de tagit kontakt med de lokala
socialtjänstkontoren för att bjuda in ensamkommande barn i nätverkshem, men att de
sällan fått hjälp på grund av att socialsekreterarna inte har haft tid och resurser till det
arbete som skulle krävas.

Under 2015 ville vi genomföra en lovaktivitet i en av Rädda
Barnens lokaler i stadsdelen Rosengård. Inbjudan översattes
till fem olika språk och skickades till flera socialsekreterare
i två olika stadsområden som båda hade många barn placerade i just Rosengård. Trots att inbjudan skickades ut en
månad före lovet berättade socialsekreterarna att det var
omöjligt för dem att informera barnen eller nätverkshemmen i tid innan aktiviteten skulle äga rum. Socialsekreterarna hade inte möjlighet att ringa varje enskild familj eller
posta inbjudan till alla barn. Socialsekreterarna brukade
framförallt informera om aktiviteter vid uppföljningsträffar
med nätverkshemsfamiljerna. Personalen från Rädda Barnen
kunde på grund av sekretesskäl inte få tag på kontaktuppgifter och därför inte själva kontakta barnen direkt. Inga
barn kom till den planerade aktiviteten.

BARN SOM INTE KOMMER
TILL AKTIVITETER TROTS
INFORMATION
Från intervjuer med barn och viktiga vuxna
runt barnen har det framgått att ett vanligt problem är att ensamkommande barn
i nätverkshem inte deltar i aktiviteter trots
att de fått information om det. En förklaring
som vi har fått är att barnen ofta saknar en
person som kan stötta och uppmuntra dem
att ta sig till och från aktiviteterna. Ensamkommande barn som är placerade på HVBhem har i större utsträckning möjlighet att
ta stöd av varandra eller av personalen.

VUXNAS INVERKAN PÅ
BARNENS MÖJLIGHETER
ATT DELTA
Under kunskapsinhämtningen hände det
att vuxna vi kontaktat sade nej till barnens

deltagande i workshoppar, fokusgrupper eller intervjuer exempelvis med motiveringen
att barnen skulle uppleva det som jobbigt
och inte klara av det. Barnen fick därför
inte alltid möjlighet att själva välja om de
ville delta eller inte. Informationsbrev gick
ut via kontakter och verksamheter såsom
skolor, socialtjänst och gode män som vi
först vänt oss till för att komma i kontakt
med barn och vuxna i nätverkshem. Dessa
kontakter fick sedan i uppdrag att skicka
vidare informationsbrev till barn och vuxna
i nätverkshem. Informationsbreven som var
översatta till barnens och hemmens modersmål förklarade att Rädda Barnen ville
veta mer om hur barnen hade det och vad
som kunde förbättras när ett barn kommer
som ny till Sverige.
Även om det i vissa fall kan vara en
korrekt bedömning att medverkan kan
vara jobbigt för barnen finns det en risk
att vuxna nekar barnen deltagande för att

27

Att möta barnen

det finns en oro att barn ska uttrycka sig
negativt om de vuxna. Bland de barn som
anmälde sitt deltagande fanns även ett markant bortfall vid aktivitetstillfällena, trots att
barn och god man gett sitt medgivande.

BARNENS EGNA ÅSIKTER
OCH FÖRSLAG
Barnens åsikter och tankar om nätverkshem
skiljde sig till viss del beroende på hur länge
de varit i Sverige och om de fortfarande
bodde kvar i nätverkshemmet. I de fall barnen hade bytt boendeform från nätverkshem
till exempelvis HVB-hem hade de generellt
fler åsikter och förbättringsförslag. Det
kan ha berott på att de barnen hade bytt
boende eftersom de inte varit nöjda med
sitt nätverkshem eller att de hade en annan
boendeform att jämföra med. De barn som
bara hade bott i nätverkshem hade sällan
kännedom om andra boendeformer.
Här följer några exempel på vad barn
berättat, önskat och föreslagit under våra
möten:
• Att vuxna ska lyssna och tro mer på barnen när de säger att något är fel
• Att nätverkshemmet för vissa känns som
förvaring, inte som ett hem
• Att det var skönt och tryggt att bo med
någon de kände i början, men att det
måste finnas alternativ om det inte fungerar
• Att få mer stöd under den första tiden i
Sverige
• Att det är svårt att fokusera på skolan
när man hela tiden saknar sin familj
• Att det borde finnas aktiviteter som bara
är för tjejer
• Att få umgås med fler vuxna som vill träffa dem och inte bara för att de får betalt
• Att inte bara göra saker med andra ensamkommande barn
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• Att få mer språkstöd exempelvis med
översättningar
• Att få mer stöd i skolan, framförallt med
läxor
• Att alla ensamkommande inte är i behov
av en ny familj eftersom det kanske redan
finns en i ursprungslandet
• Att få tillgång till fler aktiviteter på fritiden (exempelvis fotboll, simning, bakning,
spela spel, fiske, cykelskola, dans, samtalsgrupper och utflykter)
• Att träna svenska
• Att träffa nya vänner
• Att lära sig mer om Sverige
Några av de förbättringsförslag som barnen angett är även sådant som framkommer vid intervjuer med ensamkommande
barn som bor i andra boendeformer. Även
om barn i nätverkshem kämpar med samma
frågor som andra ensamkommande barn
saknar de i stor utsträckning stöd kopplat
till dessa frågor.
Många av barnen, oavsett om de trivdes i sina nätverkshem eller inte, önskade
betydligt mer stöd och fler aktiviteter. Både
tjejer och killar ansåg att det ibland kunde
vara lämpligt med separata aktiviteter för
tjejerna för att få dem att delta i större
utsträckning. Barnen uttryckte behov av
flexibilitet och mer anpassat stöd. Några
barn har sagt att det är bättre att bo på
HVB-hem än i nätverkshem eftersom att de
då kan få stöd baserat på sina behov.
I en del fall sa barnen att de hade det
bra trots tecken på psykisk ohälsa och
isolering. I några fall fanns även tecken på
påtaglig kontroll från hemmet som ibland
begränsade tjejernas möjligheter att delta.
Det var några tjejer som efter upprepade möten visade tecken på att de navigerade i olika världar med olika regler, det vill
säga att tjejerna kunde agera på ett sätt i
skolan och på ett annat sätt hemma.
Till exempel kunde de ha pojkvänner i skolan
som släktingar och bekanta inte kände till.

Att möta barnen

Många av barnen vi träffade sa att de
gärna ville bo kvar i sina nätverkshem, men
att de behövde hjälp med vissa saker såsom
språk- och studiestöd, att få vänner eller att
delta i aktiviteter.

STÖD TILL UNGA FRÅN 18 ÅR
Många barn oroar sig för vad som ska
hända när de fyller 18 år eller om de blir åldersuppskrivna. De betraktas då som vuxna
vilket ofta leder till att placeringen upphör,
vården avslutas och god man lämnar sitt
uppdrag8. Om den unga är asylsökande
övergår ansvaret till Migrationsverket. Unga
asylsökande som inte vill eller har möjlighet att själva hitta ett boende hänvisas till
Migrationsverkets boenden som i många fall
inte finns i vistelsekommunen.
Viktiga vuxna beskriver att de sällan
har kännedom om vad som händer med de
unga som inte får fortsatt stöd efter 18-årsdagen. De som inte har fått uppehållstillstånd tycks oftare avvika i samband med
att de fyller 18.

”Vi har ingen kännedom
om vad som hänt på längre
sikt med de asylsökande
som skrivits ut. De med
uppehållstillstånd har vi
fortsatt att följa och deras
situation har fortsatt som
tidigare.”
Socialsekreterare

Om den unga har uppehållstillstånd kan
kommunen välja att ge utökat stöd fram till
dess att denne fyllt 21 år9. Den unga är själv
ansvarig för att hitta boende, utbildning
eller jobb samt sköta sin ekonomi i de fall
där stöd inte ges efter 18 års ålder. Ibland
ges stöd fram till 21-årsdagen om den unga
själv vill. Då får den unga behålla sin placering samt det ekonomiska och personella
stödet. Barn med uppehållstillstånd behöver
själva ansöka hos socialtjänsten om de vill
ha fortsatt stöd efter 18-årsdagen. I de fall
barn inte fått eller förstått informationen
om detta finns risk att de sedan blir utan
stöd, trots att behovet finns. Rätten till god
man försvinner alltid efter 18 års-dagen.
Många unga med uppehållstillstånd
väljer att bo kvar i nätverkshemmet i de
kommuner som ger fortsatt stöd efter
18-årsdagen. Det finns dock undantag,
exempelvis när relationen i nätverkshemmet
inte fungerat bra. I dessa fall kan den unga
eller de vuxna i nätverkshemmet välja att
avsluta placeringen.
En tjej vi intervjuade berättade att hon
ville bo kvar i sitt nätverkshem efter 18- årsdagen, men att hon behövde skaffa sig ett
eget boende för att hennes dotter som var
kvar i ursprungslandet skulle kunna komma
till Sverige. För att få rätt till familjeåterförening behövde hon kunna försörja sig och
barnet samt ha en egen bostad. För att få
en egen bostad behövde hon inte bara flytta
ut från sin släktingar utan även till en ny ort
där hon inte kände någon sedan tidigare.

PRATA MED OSS!

8 Socialstyrelsen (2016:54-56 ) Ensamkommande barn och unga - Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter.
9 Sveriges Kommuner och Landsting (2018-10-23). Förutsättningar för ensamkommande över 18 år att bo kvar i kommunen. Hämtat
från: https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/halsoochsjukvardskolasocialtjanst/socialrattlssochassistansersattning/socialratt/forutsattningarforensamkommandeover18arattbokvarikommunen.13312.html
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“

Jag bodde med en avlägsen
släkting som var ganska ung med
två små barn. Hon var själv ganska
ny i Sverige och hade inget jobb.

BERÄTTA KORT OM DIG SJÄLV?

– Jag har bott fyra år i Sverige och läser på en gymnasieskola.
Jag bott på olika ställen under min tid i Sverige. Första två åren
i familjehem, sedan på ett HVB-boende och nu bor jag i en egen
lägenhet. Jag pluggar mycket, tränar ofta och mitt mål är att i
framtiden hjälpa andra nyanlända ungdomar och ge dem stöd.

HUR GICK DET NÄR DU KOM TILL SVERIGE?

– Jag kom till Köpenhamn och tog tåget till Sverige. Där kom
en släkting och hämtade mig. Efter en vecka gick vi till Migrationsverket där jag lämnade fingeravtryck och sökte asyl.Vi gick
sedan hem och sex månader senare fick jag besked om uppehållstillstånd.

HUR KÄNDES DET ATT KOMMA TILL SVERIGE?
– Det kändes bra och tryggt att komma till någon jag kände.
Även om det visade sig senare att det inte alls var bra att bo
där, så var det väldigt skönt precis i början när man inte kände
någon alls.

HUR SÅG FAMILJEN UT SOM DU KOM TILL?

– Jag bodde med en avlägsen släkting som var ung med två små
barn. Hon var själv ganska ny i Sverige och hade inget jobb. Hon
hade inget nätverk eller så, så jag fick själv skapa egna kontakter
och vänner här.
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“

Jag trodde man skulle komma
in i skolan och få lära sig
svenska direkt.

FICK DU BÖRJA SKOLAN DIREKT?

– Nej, jag fick vänta tre månader innan jag fick börja skolan,
trots att vi hade ansökt och så. Till slut gick jag själv till skolan
och pratade med rektorn som hjälpte mig. Jag vet inte varför
det tog så lång tid.

VAD GJORDE DU UNDER DE TRE
MÅNADERNA DU INTE VAR I SKOLAN?
– Ja det fanns ju ingen plan, ingenting. Jag sov på dagarna och
var uppe på kvällarna. Det var väldigt kallt och jag minns att
jag önskade att jag varit hemma där det var varmt. Jag minns
också att jag var besviken på att jag inte fick välja vilken skola
jag ville. På den skolan jag kom till var det bara barn som inte
kunde bra svenska. Ingen hade svenska som modersmål. Ja man
undrade ju vilket konstigt samhälle man hade kommit till.

HADE DU NÅGON BILD AV HUR DET SKULLE
VAR NÄR DU KOM TILL SVERIGE?
– Ja jag blev väldigt förvånad över hur segregerat och separerat
det var i Sverige. Jag trodde man skulle komma in i skolan och få
lära sig svenska direkt. Kanske börja med någon sport.
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HUR FUNGERANDE SAMARBETET
MELLAN SOCIALTJÄNSTEN, GOD MAN
OCH FAMILJEHEMMET? FICK DU DET
STÖD DU BEHÖVDE?
– Hm.. nej. Jag fick mest klara mig själv. Men det kanske bara
hände just mig? Jag blev liksom bara inslängd i hemmet. Jag fick
ringa god man när jag behövde. Det var lättare att få kontakt
med god man än med soc. God man kunde man ändå ringa.
Men från god man fick jag mest hjälp med typ ansökan om
kontokort, inte med fritid och sånt.

HADE DU VELAT DET?

– Ja absolut. Någon som hjälper dig på riktigt. Någon som visar
hur saker fungerar.

HUR VAR DIN EKONOMI?

– Pengarna jag fick var från Migrationsverket. Typ 1200 kronor.
De gick till mat. Efter ett tag när jag fick PUT blev det värre. Då
fick jag inga pengar på sex månader. Hon jag bodde hos hade
ju inte heller några pengar. Socialtjänsten borde faktiskt ge mer
pengar så att det räcker till barnet.
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VAD FICK DIG ATT VILJA FLYTTA
FRÅN FAMILJEHEMMET?
– Jag kände att jag inte fick vara den jag ville vara. Jag tänkte
mycket på framtiden och på hur det skulle bli om jag kunde få
göra det jag ville istället. Jag kände att familjehemmet bestämde allt. I familjen fungerade det till slut inte. Jag minns att de
skulle få bli vårdnadshavare eller nåt sånt. Men det kändes som
att de bara ville tjäna pengar på mig och jag har ju inte kommit
hit bara för att någon annan ska få pengar.
Problemet var att jag inte hade någon information om vad
som skulle hända mig om jag lämnade den här familjen. Jag var
rädd. Jag visste ju inte var jag skulle hamna. Det gjorde att jag
stannade mycket längre än vad som var bra för mig. När jag
ringde socialtjänsten svarade de inte. Då gick jag dit och sa att
det inte funkade. Jag berättade att det var akut. Ändå fick jag
vänta en vecka innan jag fick träffa min sekreterare och då hade
hen redan pratat med hon jag bodde med. Hon hade inte talat
sanning och sagt att jag bara hittat på allt om henne. Så när jag
träffade soc trodde de inte på mig. De lyssnade inte på mig utan
tvingade mig att bo kvar. Så, jag ”rymde” till en kompis.
Men de trodde ändå inte på mig. Till slut sa jag att jag inte
har något val, att jag måste sova på gatan. I flera dagar hade
jag ingenstans att bo. Till slut ringde de mig. Jag gick till soc
med min väska och de körde mig till ett boende. Idag har jag
ingen kontakt med den familjen jag bodde hos. De skapade en
onödig konflikt med våra släktingar.
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“

Bara för att man har en familjehemsplacering löser sig inte allt. Man kan inte
bara lämna barn där. Det är massor med
frågor som barnet måste ha svar på.

VARFÖR LJÖG DIN SLÄKTING TROR DU?

– Klart inte familjehemmet vågar vara ärliga. De är livrädda
att bli anmälda.

VARFÖR TROR DU SOC INTE TOG DIG
PÅ ALLVAR?
– Jag tror det beror på personalbrist. De har inte tid. De har
inte heller tillräckligt med kunskap om barnen. Kanske vill de
slippa ansvar. Bara för att man har en familjehemsplacering
löser sig inte allt. Man kan inte bara lämna barn där. Det är
massor med frågor som barnet måste ha svar på. Man kan
inte säga att man ska mötas om sex månader igen! De kan
liksom inte bara lyssna på familjehemmet. De måste tro på
barnet också.

VAD VAR SKILLNADEN NÄR DU KOM
TILL ETT HVB-BOENDE?
– Mer frihet att vara som man vill och de har mer koll på allt.
Jag fick till exempel mer hjälp med skolarbete och de hade
mycket bättre rutiner som är bra för barnen. Personalen kunde
också kommunicera med dem i skolan. Man fick chansen att
träffa andra från Sverige, lära sig nya saker såsom språket och
kulturen. Man utvecklas på boendet. I alla fall där jag bodde.Vi
hade fritidsaktiviteter hela tiden. I familjehemmet hade jag inga
aktiviteter eftersom det inte fanns pengar till det. På ett boende
lär du dig anpassa dig som gör att du klarar dig bättre ute i
samhället.
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VARFÖR TROR DU ATT FAMILJER TAR EMOT
BARN TROTS ATT DE KANSKE INTE ALLTID
KAN TA HAND OM DEM?
– Pengar. Så många andra barn jag träffade under den här
tiden som också bodde hos familjer. Och de kände likadant. Att
familjerna gjorde det för pengar. Jag fick typ aldrig pengar från
min familj. Ofta lyssnar också familjehemmet mer på familjen i
hemlandet än på barnet. Så de vill att man ska leva som man
gjorde i hemlandet.

OM DU FICK GE TIPS TILL DE SOM PLACERAR BARN OM VAD DE SKA TÄNKA PÅ, VAD
SKULLE DET VARA?
– Att familjerna som barnen bor hos ska vara integrerade. Att
de har bra nätverk och kan språket så att de kan stötta och
hjälpa barnen som kommer. Man ska inte placera barn i familjer som aldrig själva gått i skolan eller inte kan svenska för då
kommer barnen att hamna i samma situation som dem.
Men det allra viktigaste är skolan. Det spelar jättestor roll
när man är ny. Där ska man ha koll på hur det går och hur det
fungerar. Hur är relationen med lärarna exempelvis? Personen
ska känna sig trygg hos familjen och man ska lyssna på barnen.
Vad vill de? Man ska fråga barnet.Vad vill du göra i framtiden?
Inte bara bestämma över huvudet på barnet. Men jag hade
ingen information om vad som krävdes av mig, till exempel i
skolan. Jag hade behövt veta hur jag skulle kunna bli det jag
ville bli och få lite hopp om framtiden.
Socialtjänsten måste också ha ordentligt koll på familjen.
Barnet kanske inte vet hur det ska vara. Jag hade själv ingen
koll på vad jag hade rätt till när jag kom hit. Då måste socialtjänsten vara uppmärksam. Ingen kom till mig och gick igenom
vad som var rätt eller fel och hur saker skulle gå till. Jag fick
bara bo där, äta, sova och gå till skolan. Jag visste inget annat.
Jag fick bara träffa min socialsekreterare en gång på sex
månader. När de hade lämnat mig där hos familjen första veck-
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“

Jag hade stora problem i familjen och
ingen att snacka med. Jag tror barnet
behöver någon man kan ringa som inte
är i socialtjänsten.

an sa de att nästa gång vi skulle mötas var om sex månader.
Under den tiden var det ingen som kontaktade mig. Om något
skulle hända mig så tror jag ingen hade hjälpt mig. Man kanske
inte heller vågar säga något till andra som man inte känner
och litar på.
Jag hade stora problem i familjen och ingen att snacka med.
Jag tror barnet behöver någon man kan ringa som inte är
i socialtjänsten.
Jag fick ingen introduktion gällande vem jag skulle kontakta
om jag behövde. Men när man kommer till ett boende får man
all info man behöver. I ett familjehem finns inga sådana rutiner.
Det borde finnas obligatorisk utbildning för de som är familjehem. Det är viktigt att någon pushar barnen från början.

VAD BORDE MAN PRATA OM PÅ EN SÅDAN
FAMILJEHEMSUTBILDNING TYCKER DU?
– Att barnet och familjehemsföräldrarna är olika individer.
Familjen får inte blanda sig i vad barnet har för framtidsplaner
eller tro exempelvis. De ska stötta barnet och inte bestämma
allt. De ska inte bestämma vem barnet ska vara. De ska ha
rutiner från socialtjänsten som de måste följa.
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“

Man är rädd. Man har ingen koll på vad som
kommer hända med en. Man måste få veta
vad som kan hända. Man vet inte att det finns
en bättre plats än den man befinner sig i.

HAR DU FLER TIPS TILL DE SOM SKA
HA ANSVAR FÖR BARN SOM PLACERAS
HOS SLÄKTINGAR?
– Behandla barnet som en människa. Inte bara som ett uppdrag
de måste göra och sen gå hem.
Fråga barnen vad de vill och behöver veta. Man kan inte ha
möte med familjen och barnet samtidigt. Det är omöjligt att
säga något då.
Jag tror många barn säger att det är bra fast de lever i ett
helvete. Man är rädd. Man har ingen koll på vad som kommer
hända med en. Man måste få veta vad som kan hända. Man vet
inte att det finns en bättre plats än den man befinner sig i.
Man måste ha koll på vad barnet behöver och lära känna
barnet inom de första sex månaderna! Inte efter!
Det är ett ansvar att ta hand om ett barn. Det ska finnas
rutiner och det måste finnas någon som har ett intresse för och
bryr sig om barnets framtid.
Ett problem är att man har en familj här och en i hemlandet.
Man är rädd att skapa konflikter. Kanske inte så många som
vågar göra det tror jag. Det måste finnas bättre kommunikation mellan barnet och socialtjänsten. Inte bara ses när det är
allvarligt, så att man känner att man kan prata med dem.
Hur kan vuxna säga att det bästa för barnen är att bo i en
familj när de inte har någon erfarenhet av det själva? De måste
fråga oss som vet. Man borde samla många fler sådana här
berättelser. Det är vi som borde vara med och ta fram riktlinjer. Man måste också blanda barn, inte separera svenska och
utländska. I skolan fick vi alltid äta på andra tider än de andra
barnen. Hur kan man då lära sig svenska?
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NÅGOT MER DU VILL TILLÄGGA?

– Bara för att man kommer till en familj så har man inte allt det
man behöver. Nu när jag har berättat detta måste det hända
någonting som gör att det blir bättre för dessa barn.

“

Ett problem är att man har en familj
här och en i hemlandet. Man är rädd att
skapa konflikter. Kanske inte så många
som vågar göra det tror jag.
.
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KAPITEL 4
– BRISTER I ANSVAR
OCH ROLLER
Runt ensamkommande barn finns flera ansvariga vuxna med olika
ansvarsområden. Socialsekreterare, god man och vuxen eller
vuxna i nätverkshemmet har alla ett stort ansvar. Utöver det är
även familj från ursprungslandet ibland involverade i barnens liv.
Alla dessa aktörer har stor möjlighet att påverka barnens tillvaro. I teorin är respektive vuxens ansvarsområde tydligt avgränsat,
medan det i praktiken kan vara betydligt mer komplicerat. Många
har beskrivit utmaningar och svårigheter i att samarbeta i det delade ansvaret för barnet, vilket kommer beskrivas i kapitlet nedan.

ANSVARSFÖRDELNING
Nätverkshemmen ansvarar för den dagliga omsorgen såsom skolgång, fritidssysselsättning och kontakt med vården och
myndigheterna10. Hemmet ska i samverkan
med socialtjänst, eventuella föräldrar i ursprungslandet, god man och andra berörda
se till att barnet får sina behov och rättigheter tillgodosedda. Hemmets ansvar kan
jämföras med det ansvar som personal på
ett HVB-hem har.
Socialtjänsten har ansvar för det praktiska mottagandet av ensamkommande barn11.

Socialsekreterarna ska enligt socialtjänstlagen utreda och följa upp den vård barnet
får. Uppföljningen omfattar barnets boende,
hälsa, utveckling, sociala beteende, skolgång
samt relationer till anhöriga och andra
närstående. Den görs genom besök och
samtal med barnet och med dem som har
ansvaret för den dagliga omsorgen (nätverkshemmet) samt med barnets vårdnadshavare (god man). Det ska finnas en särskilt
utsedd socialsekreterare som ansvarar för
kontakten med barnet, en barnsekreterare.
Utöver det ska det finnas en familjehemsse-

10 von Scheele et Strandberg, (2015:58-59) Ensamkommande barns rätt – en vägledning för den gode mannen, kommunen m.fl,
11 von Scheele et Strandberg, (2015:56-57) Ensamkommande barns rätt – en vägledning för den gode mannen, kommunen m.fl,
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kreterare som stödjer nätverkshemmet med
exempelvis utbildning och rådgivning.
En god man för ensamkommande barn
ska företräda barnet juridiskt i både vårdnadshavares och förmyndares ställe12. God
man har rätt och skyldighet att bestämma i
alla frågor som rör barnets angelägenheter, såväl personliga som ekonomiska och
rättsliga13. God man ska fungera som en
stödfunktion och ha regelbunden kontakt
med barnet, nätverkshemmet, socialtjänsten, Migrationsverket och skolan samt se
till att barnet får en bra och trygg första
tid i Sverige. God man ska även samtycka
till boendet. Godmanskapet ska vara en
tillfällig lösning tills barnet får beslut om
uppehållstillstånd eller utvisning. Om barnet
får uppehållstillstånd finns det möjlighet
att ansöka om en särskilt förordnad vårdnadshavare som ersätter god man. Det är
dock inte alltid det förekommer och i dessa
fall behåller barnet sin gode man fram till
18-årsdagen. Kommunens överförmyndare
utser god man och utövar tillsyn, entledigande och arvode för dessa.

BRISTER I ANSVAR
OCH UPPDRAG
Barn har uppgett att de inte alltid får det
stöd de behöver och att de inte alltid blir
lyssnade till när de uttryckt vad de själva
önskar eller signalerar att någonting inte är
bra. Det finns utmaningar i samarbetet mellan socialtjänst, god man och nätverkshem.
Både vuxna och barn nämner missförstånd i
relationen mellan ansvariga vuxna, vilket på
olika sätt kommit att drabba barnen.
Erfarenheter från våra möten med ansvariga vuxna var att uppfattningen om vad

som är det bästa för barnet ibland skiljde
sig åt beroende på om barn, vuxna i nätverkshem, god man eller socialsekreterare
tillfrågades. Ansvarsfördelningen mellan ansvariga vuxna är skör, vilket kan leda till att
ingen tar ansvar när något brister i barnets
tillsyn och omvårdnad, så kallad ansvarsdiffusion. Att ingen tar ansvar motiveras ofta
med att det inte ligger i de olika aktörers
uppdrag; ”Det är inte mitt uppdrag” är en
återkommande fras och konsekvenserna av
det är att barn kan råka illa ut eller befinna
sig i utsatta situationer med små möjligheter att ta sig ur dem. Även motsatsen kan
vara en risk, att en eller flera parter gör
saker och fattar beslut som inte ingår i deras uppdragsbeskrivning. Exempel på det är
att god man vill fatta beslut som rör fostran
av barnet, vilket är nätverkshemmets ansvar
eller att nätverkshemmet vill ha inflytande
över barnets ekonomi eller skolgång som
ska beslutas av god man. Det är inte heller
ovanligt att socialsekreterare och gode
män byts ut med följden att den kontinuerliga kontakt och uppföljning som barnet har
rätt till försvinner.
Nätverkshemmen
Både barn och ansvariga vuxna har beskrivit att barn ofta placeras i nätverkshem
som inte uppfyller alla kriterier, men ändå
anses vara för barnets bästa. Samtidigt
tillgodoses inte behovet av kompensatoriska
insatser, särskilt stöd eller uppföljning. Som
tidigare nämnts är nätverkshem inte alltid
förberedda på att ta emot ett barn. De
lämnas många gånger ensamma med den
nya familjemedlemmen utan kontakt eller
uppföljning från socialtjänsten eller andra
myndigheter under långa tidsperioder.

12 von Scheele et Strandberg, (2015:32-35) Ensamkommande barns rätt – en vägledning för den gode mannen, kommunen m.fl,
13 Sveriges Kommuner och Landsting (2018-10-25). God man för ensamkommande barn. Hämtat från https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/ensamkommandebarnochunga/overformyndaregodman/godmanensamkommandebarn.3609.html

41

Brister i ansvar och roller

I möten med nätverkshemsföräldrar har
flera personer sagt att de tackat ja trots att
de saknat förutsättningar eftersom det är
naturligt att hjälpa en släkting eller bekants barn.Vissa uppgav att om det funnits
alternativa boendelösningar hade det varit
bättre för både hemmet och barnet, medan andra sa att de absolut ville att barnet
skulle bo hos dem. Ibland får socialtjänsten
hjälpa familjer att säga nej till en placering
då de själva kan uppleva det som svårt.
Under kunskapsinhämtningen visade det sig
även att nätverkshemsföräldrar hade fått
undermålig information om viktiga saker.
Flera trodde till exempel att barnen skulle
tas ifrån dem om de bad om hjälp med vissa
saker. De vuxna i nätverkshemmen visste
inte alltid vad de hade rätt till gällande
stöd och ersättning. Det saknades ibland
viktig kunskap om uppdraget, exempelvis
vilka förväntningar som fanns på dem och
vad socialsekreterare respektive god man
hade för roller och ansvar. Istället för att ha
myndigheternas stöd kände nätverkshemsföräldrarna sig ensamma eller bevakade.
Gode män
Gode män har ett stort ansvar för barnens
situation eftersom de kan fatta avgörande
beslut om var barnet ska bo, gå i skolan och
liknande. Trots det saknas krav på utbildning eller särskilda kunskaper om exempelvis barnets rättigheter. En del kommuner
erbjuder en generell utbildning, men den är
inte alltid obligatorisk för att bli god man.
Gode män har ofta många andra uppdrag
samtidigt, vilket bidrar till att det kan vara
svårt att vara fullt insatt i alla ärenden.
Socialsekreterare
Många socialsekreterare har beskrivit att
det är svårt att få insyn i hur barnen har
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det i nätverkshemmen. Flera socialsekreterare har uppgivit att när ingen i hemmet
klagar utan säger att allt bara är bra är
det lätt att mer akuta ärenden prioriteras.
Många socialsekreterare har berättat att
de ibland bara träffar barnen en eller två
gånger per halvår. Socialsekreterare har
även beskrivit att bristen på riktlinjer leder
till att de känner sig ensamma i situationer
då de ska fatta beslut om placeringar gällande ensamkommande barn i nätverkshem.

SVÅRIGHETER ATT AVGÖRA
BARNETS BÄSTA
Beslut om huruvida ett barn ska bo kvar i
ett nätverkshem kräver noga avväganden
och bedömningar av socialsekreterare och
gode män. En del ensamkommande barn
vill gärna bo hos en specifik släkting eller
bekant när de kommer till Sverige. Barnets
egna önskemål och samtycke väger tungt
som skäl för placering i ett nätverkshem.
Situationen blir mer komplicerad om
barn inte vågar berätta att något är fel, till
exempel på grund av rädsla för att orsaka
konflikter i familjen eller förvärra situationen för sig själv. Det finns nätverkshem som
är direkt olämpliga för barn att bo i, men
där förflyttning till ett annat boende kan
leda till konflikter och få allvarliga risker för
barnet. I dessa fall krävs stor försiktighet
och god kommunikation mellan socialsekreterare och god man för att barnet inte ska
fara illa. Trots att ett barn får bra stöd av
socialsekreterare, god man och skolan och
att de vuxna kring barnet har en bra dialog
med varandra, kan svåra dilemman fortfarande uppstå i omsorgen av barnet.

Brister i ansvar och roller

“

En tonårsflicka har bott hos sin syster och hennes man i tre
år. Hon har mycket stöd i skolan, från socialtjänsten och god
man. Det upptäcktes ganska tidigt att flickan användes som
hemtjänst/tjänsteflicka. Städade, tog hand om övriga barn
i hemmet, handlade och lagade mat. Detta har dock avtagit
efter att socialtjänsten pratat med nätverkshemmet. Dock
får hon inte gå på några aktiviteter efter skolan. Flickan vill
själv inte bo kvar i hemmet, hon säger att släktingarna är
elaka mot henne. Men hon vågar inte flytta. Hennes föräldrar
har sagt att de kommer förskjuta henne om hon inte bor hos
sin syster. De har kommit överens om att flickan ska bo hos
dem och ingen annanstans. Nu är hon dessutom orolig för att
hon ska bli bortgift. Andra vuxna runt henne väntar på att
hon ska fatta ett beslut.
– Mentor/coach från civilsamhället
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Bristfällig kunskap om barnens situation
Socialsekreterare och gode män uppger
att det många gånger är svårt att avgöra
barnets bästa för att de har för bristfällig
kunskap om barnens situation. Flera av
de intervjuade socialsekreterarna beskrev
svårigheter och utmaningar med att ställa
samma krav på nätverkshem som på andra
familjehem. Utredningarna blir inte lika
ingående och placeringarna är i vissa fall
nödlösningar. Såväl socialsekreterare som
gode män har i samtal sagt att de önskar
mer stöd, riktlinjer, praxis och verktyg för
att bättre kunna avgöra och tillgodose
barnets bästa.
Ansvariga vuxna anger även andra omständigheter som försvårar kommunikationen inför och under placeringen, exempelvis
försvårar bristen på tolkar möten med
barnen och de vuxna i nätverkshemmen.
Det är även svårt att förmedla information
skriftligt om den inte finns tillgänglig på rätt
språk eller om de vuxna i hemmet är analfabeter. Utmaningar kan uppstå när familjen
i ursprungslandet är involverade utan att ha
kännedom om förhållandena i Sverige.
Brist på boendealternativ
Både vuxna och barn i nätverkshem har
berättat att det bästa vore om barnet
ibland placerades i en annan boendeform i
närheten av hemmet istället för att bo kvar.
På så vis finns fortfarande möjligheten att
ha en relation, utan ansvar för fostran. Barn
har dock behövt flytta långt från släkt och
vänner när ett sammanbrott skett. Socialsekreterare har beskrivit att det sällan finns
bättre alternativ att erbjuda barnet under
den tillfälliga placeringen.
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I flera fall har barn bott i nätverkshem
en tid under den tillfälliga placeringen, eller
som tidigare nämnts, redan innan barnet
gett sig till känna. Socialsekreterare och
gode män har berättat att det ibland är
svårt att omplacera barn när de redan fått
rutiner kopplade till ett specifikt hem.
Behov av stöd och riktlinjer
Både socialsekreterare och gode män har
uttryckt behov av stöd i sitt arbete, exempelvis central expertis att vända sig till för
att få råd och stöd kring avvägningar och
bedömningar. De har efterfrågat möjligheten att få information och kunskap om
synsätt, traditioner och normer i barnets
ursprungsland inför möten med barn och
nätverkshem. Socialsekreterare och gode
män saknar i stor utsträckning plattformar
för erfarenhetsutbyte angående insatser
och lärdomar.
Resurskrävande uppdrag
Socialsekreterare och gode män uppger att
uppdrag som innefattar ensamkommande
barn i nätverkshem kan vara särskilt resurskrävande och utmanande. Det beror dels på
att det är många vuxna inblandande som
har åsikter om barnets liv, dels att det finns
svårigheter för de ansvariga vuxna att nå
och förstå varandra. De önskar mer tid och
anpassade arbetssätt för dessa uppdrag.
Många nämner även behovet av att skapa
en god relation med de vuxna i nätverkshemmet och med barnet. De socialsekreterare som arbetar i sektioner med endast
ensamkommande barn uppger sig uppleva
en förbättring.

Brister i ansvar och roller

“

VI FÅR OFTA HÖRA OLIKA BESKRIVNINGAR AV SAMMA
SITUATION DÄR GOD MAN OCH SOCIALSEKRETERARE HAR
OLIKA UPPFATTNING OM VAD SOM ÄR DET BÄSTA FÖR BARNET.
– ÖVERFÖRMYNDARE

GOD MAN

NÄTVERKSHEM

SOCIALSEKRETERARE

ANDRA FAMILJEMEDLEMMAR
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“

Jag har varit god man åt tre ungdomar i nätverkshem och jag kan
berätta ett exempel då jag efter mycket övertalning gentemot
socialsekreteraren sa att vi måste åka ut och titta på det här
hemmet för det stämmer inte. Jag har varit där och det är vibbar.
Det liksom funkar inte. Och vi kommer dit och då är det en 25-årig
ung man som har en 16-årig flicka boende hos sig och han uppger
att han är en morbror. Flickan får inte sitta med vid samtalet,
så att jag tar med henne ut och går en promenad, medan
socialsekreteraren pratar, och flickan berättar då att hon inte
får gå till skolan vissa dagar och hon ska sköta hemmet åt honom
då och även ställa upp med att så att säga sexuella tjänster. Och
socialsekreteraren hade inte varit där överhuvudtaget, utan
hon hade godkänt det här boendet utan att göra någon form av
utredning och hon hade säkert känt, vilket hon sa efteråt, samma
vibbar som jag gjorde vid mitt första besök.
– God man
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KAPTITEL 5
– LUCKOR I SAMHÄLLETS
STÖD- OCH SKYDDSSYSTEM
Ensamkommande barn i nätverkshem riskerar att missgynnas och
fara illa på grund av luckor i samhällets stöd- och skyddsfunktioner. Luckorna beror bland annat på att de rutiner som används
inom myndigheter inte alltid är anpassade efter de förutsättningar
och behov som ensamkommande barn i nätverkshem har. Familjehemsvården är främst utformad efter och har lång erfarenhet av
barn och familjer som vuxit upp eller bott en längre tid i Sverige.
Det innebär flera risker för barnen och sämre möjligheter att få
sina rättigheter tillgodosedda. I detta kapitel skildras några av
dessa risker och på vilka sätt barnens rättigheter inte tillgodoses.

MÅNGA RISKFAKTORER
Ensamkommande barn i nätverkshem är
utsatta för flera olika riskfaktorer såsom
sämre förutsättningar till etablering, sämre
skolresultat, isolering och trångboddhet.
Barnen bor ofta i familjer med låg inkomst,
som själva är nya i Sverige och ofta i områden med skolor som har låg måluppfyllelse. Flera barn har vittnat om att de har
svårigheter att påverka och bestämma över
sina egna liv. Tjejer är särskilt utsatta. Både
barn och vuxna runt barnen har signalerat

att ensamkommande barn i nätverkshem
riskerar att drabbas av utnyttjande och
hedersrelaterat förtryck och våld. Det finns
också risk att barnen avviker.
Utnyttjande samt hedersrelaterat
förtryck och våld
Enligt FN:s barnrättskommitté löper ensamkommande barn generellt högre risk än
andra barn att diskrimineras och utnyttjas
på olika sätt14.Våra erfarenheter bekräftar
det bland annat genom beskrivningar från

14 FN:s barnrättskommitté (2005). Allmän kommentar nr 6, Behandlingen av ensamkommande barn och barn som har skilts från föräldrarna utanför ursprungslandet, punkt 3
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ansvariga vuxna och från barn som på olika
sätt blivit utnyttjande eller utsatts för kontroll. En återkommande skildring är att barn
i nätverkshem har använts som hemhjälp,
exempelvis behövt hjälpa till mer än normalt
med städning, handling, matlagning och att
passa andra barn i hemmet. Även rapporter
om försummelse, kränkningar, kontroll, sexuellt utnyttjande och våld förekommer.

Ensamkommande tjejer i nätverkshem
har i större utsträckning än killar beskrivit
olika grader av kontroll. De har till exempel
berättat att de av olika anledningar inte
fått delta i olika aktiviteter för de vuxna
i nätverkshemmet eller för familjen i ursprungslandet.

En tjej som deltog i en av våra aktiviteter berättade
att hennes släktingar ville att vi ledare skulle fotografera henne tillsammans med oss när hon kom och
gick från träffen och sedan skicka fotot till dem. När
vi inte gjorde det ringde de upp oss och varnade för
att hon inte skulle få komma tillbaka nästa dag.

Att kontroll, utnyttjande, hedersrelaterat
förtryck och våld kan förekomma beror
delvis på bristande insyn och kännedom om
hur vissa nätverkshem fungerar. Barnens
lojalitet mot sina familjer och bekanta försvårar situationen ytterligare.
Det har förekommit att barn på HVBhem har rekryterats av vuxna personer
för att bo hos dem istället. De har kommit
överens om att barnet ska uppge att de
vuxna är släktingar för att de ska bli ett
nätverkshem med syfte att barnet och de
vuxna sedan ska kunna dela på ersättningen från kommunen. Barnen kan då komma
att bo med okända personer som inte
har deras bästa i åtanke. Det har också
förekommit att barn placerats hos personer som exempelvis sagt sig vara barnets
farbror, men där det senare framkommit att
denne var någon som barnet förväntades

gifta sig med efter 18-årsdagen. Flera barn
har berättat att de har varit oroliga för
att bli bortgifta.
Ensamkommande barn som avviker
Det förekommer att ensamkommande barn
avviker från sina placeringar oavsett om de
är placerade i ett HVB-hem, stödboende,
okänt familjehem eller nätverkshem15. Enligt
Barnombudsmannens rapport Ensamkommande barn som försvinner har barn som
avvikit från sin placering uppgett att det
bland annat beror på att de inte blivit lyssnade på av ansvariga vuxna när de signalerat att något varit fel, att de inte fått behov
och rättigheter tillgodosedda eller att de
har blivit kränkta och illa behandlade16.

15 Socialstyrelsen. (2016:62). Ensamkommande barn och unga - Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter
16 Barnombudsmannen. (2017:14-15). Ensamkommande barn som försvinner.
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BRISTER I BARNRÄTT
Enligt barnkonventionen har barn som placerats inom samhällsvården rätt till skydd,
stöd, regelbunden uppföljning och tillsyn
av sin placering. Barn på flykt har rätt till
lämpligt skydd och stöd för att få sina rättigheter tillgodosedda. Länder som förbundit sig att följa barnkonventionen ska även
sträva efter att till det yttersta förverkliga
barnets rättigheter och vidta lämpliga åtgärder för att barn inte ska diskrimineras.
När institutioner som Migrationsverket,
socialtjänsten eller överförmyndarenheter
inte anpassar arbetssätt, metoder och stöd
utifrån de förutsättningar och behov som
ensamkommande barn i nätverkshem har,
leder det till att barnen får sämre förutsättningar än andra barn. Om samhället
fortsätter att behandla ensamkommande
barn i nätverkshem i enighet med befintliga arbetssätt och rutiner finns en risk att

RISKER
•
•
•
•
•
•
•
•
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Isolering
Trångboddhet
Sämre förutsättningar till etablering
Sämre skolresultat
Brist på information
Utnyttjande
Hedersrelaterat förtryck och våld
Avvikande från hemmet

barnen inte får lämpligt stöd kopplat till
utbildning, hälsa, fritid, utveckling, översyn av
sin placering eller möjligheten att komma
till tals i frågor som rör dem. Utöver detta
beskriver ansvariga vuxna runt barnen återkommande svårigheter att tillgodose och
utgå från barnets bästa i beslut som rör
ensamkommande barn i nätverkshem.
Det är svårt att få en helhetsbild och
uppfattning om i vilken utsträckning barnens
rättigheter förverkligas på grund av att det
inte finns tillräckligt med insamlad statistik
och information om barnen. De osynliggörs
genom att inte synas i sammanställningar
och inkluderas därför inte i analyser, utvecklingsinsatser eller förbättringsåtgärder.
Barnrättskommittén beskriver i den
allmänna kommentaren nummer fem statensskyldighet att identifiera och hantera
potentiell diskriminering av barn:

Luckor i samhällets stöd- och skyddssystem

“

Skyldigheten att inte diskriminera kräver att konventionsstaterna aktivt
identifierar de individuella barn och grupper av barn för vilka erkännandet
och förverkligandet av rättigheten kan kräva särskilda åtgärder. Kommittén betonar till exempel behovet av att man samlar in data som är på en
tillräckligt detaljerad nivå för att göra det möjligt att upptäcka diskriminering eller potentiell diskriminering.
För att hantera diskriminering kan man behöva ändra lagstiftning, förvaltning och resurstilldelning, samt informera och utbilda för att åstadkomma
en attitydförändring. Det bör betonas att icke- diskriminering inte innebär
att alla behandlas exakt likadant.17

BRISTANDE BARNRÄTT I PRAKTIKEN
•

Det förekommer att placeringar inte är
rättssäkra eftersom barnen inte alltid
kan garanteras ett tryggt och säkert
boende. Det beror bland annat på
brister i den översyn och det anpassade stöd som omhändertagna barn har
rätt till. Möjligheterna att grundligt utreda barnens situation och behov från
början är små (artikel 19 och 25).

•

Ensamkommande barn i nätverkshem
har ofta svårt att komma till tals och
vara delaktiga i frågor som rör dem,
bland annat för att de inte alltid kan
svenska, inte känner till sina rättigheter och alternativ eller att vuxna inte
frågar eller inte lyssnar på dem. Det
beror också på att de är svåra att nå
och inkludera (artikel 12 och 22).

•

Uppväxtvillkoren för ensamkommande barn i nätverkshem kan skilja sig åt
eftersom både det personella och ekonomiska stödet kan variera beroende
på var i landet barnen placeras, vilka
resurser den lokala socialtjänsten har,
vem de bor hos eller vem som är deras
gode man. Enligt barnkonventionen har
barn rätt till likvärdigt stöd och skydd
oavsett var de bor, var de kommer ifrån
eller vilka deras föräldrar är (artikel 2).

•

Barnen får inte alltid samma möjligheter att utvecklas som andra barn,
eftersom de inte får samma möjligheter
till stöd i skolan, språkträning, en meningsfull fritid, vänner eller den vård de
är i behov av (artikel 6 och 24, 28, 31).

•

Det är i många fall svårt för
ansvariga vuxna att avgöra
barnets bästa (artikel 3).

17 FN:s barnrättskommitté (2003). Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 5 Allmänna åtgärder för genomförandet av konventionen om
barnets rättigheter punkt 12
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ARTIKEL 2

Alla barn är lika mycket värda och
ingen ska diskrimineras

ARTIKEL 3

Vid alla åtgärder som rör barn ska
barnets bästa komma i främsta rummet

ARTIKEL 6

Konventionsstaten erkänner att varje
barn har en inneboende rätt till livet och
ska säkerställa barnets överlevnad och
utveckling (inklusive 19, 24, 27, 28, 31)

ARTIKEL 12

Barnets rätt att komma till tals
och respekt för barnets åsikter

ARTIKEL 19

Barnets rätt till skydd från alla
former av våld och övergrepp

ARTIKEL 20

Ett barn som tillfälligt eller varaktigt
berövats sin familjemiljö har rätt
till särskilt skydd och bistånd från
statens sida

ARTIKEL 22

Barn på flykt har rätt till skydd

ARTIKEL 25

Barn omhändertagna av myndigheter
har rätt till regelbunden översyn av
alla omständigheter rörande barnets
omhändertagande
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KAPITEL 6
– FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN
I detta kapitel beskrivs ett flertal förbättringsområden på olika nivåer i
samhället, både strukturella och kopplade till direktstöd för barn och vuxna
i nätverkshem. De baseras på förslag, idéer och önskemål som barn, viktiga
vuxna och andra ansvariga aktörer bidragit med.

Helhetsperspektiv, likvärdighet och
centrala riktlinjer
Processen från att ett barn anländer och
tas emot av myndigheterna till dess att
barnet har ett tryggt boende med god
stadigvarande vård i enlighet med socialtjänstlagen behöver ses över. Idag agerar
kommuner och andra viktiga aktörer på
olika sätt när det gäller personellt och
ekonomiskt stöd, uppföljning och insatser
med mera. Stöd till barn, nätverkshem, socialsekreterare och gode män behöver göras
mer likvärdigt, enhetligt och lättillgängligt i
hela Sverige. Flera aktörer har efterfrågat
centralt antagna och anpassade riktlinjer
som ett sätt att öka möjligheterna till mer
likvärdiga och rättssäkra placeringar av
ensamkommande barn i nätverkshem.
Konsekvensanalyser
För att säkerställa likvärdig behandling
av ensamkommande barn behöver kon-

54

sekvensanalyser behandla och inkludera
villkoren för ensamkommande barn i alla
aktuella boendeformer. Under de senaste
åren har flera förändringar genomdrivits
på migrationsområdet avseende bland
annat asylprocessen, uppehållstillstånd och
kommunplacering. I endast liten eller ingen
utsträckning har de specifika förutsättningarna för ensamkommande barn i nätverkshem tagits hänsyn till.
Ökad samverkan
Ensamkommande barn i nätverkshem riskerar att falla genom samhällets skyddsnät
när ansvariga myndigheter och aktörer inte
samverkar kring att tillgodose barnets bästa. Bland annat behövs bättre samverkan
mellan Migrationsverket och ankomst- och
anvisningskommunerna.
På lokal nivå efterfrågas bättre rutiner
för samverkan mellan socialtjänsten, gode
män, nätverkshem, skolan, vården och
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civilsamhället. Flera aktörer, inte minst inom
civilsamhället, har både engagemang och
resurser för att bidra med insatser, men
vet inte hur de ska göra för att nå barnen.
Enskilda aktörer har viktig kompetens och
skilda perspektiv som behöver kopplas samman för att kunna bedriva ett långsiktigt
utvecklings- och förbättringsarbete för att
stärka barnens möjligheter till god etablering och trygga uppväxtvillkor. De konkreta
insatser som idag görs med eller för barnen
är ofta geografiskt och tidsmässigt begränsade projekt, vilket också försvårar en
långsiktig förbättring.
Utvecklings- och förbättringsarbete
på flera nivåer
Det saknas funktioner och roller på nationell, regional och lokal nivå som har ett
utvecklings- och förbättringsansvar för ensamkommande barn i nätverkshem. Många
efterfrågar en funktion som kan bevaka
frågan och arbeta för att de rättigheter
ensamkommande barn i nätverkshem har
tillgodoses. En sådan roll eller funktion kan
också ha i uppgift att samordna insatser
och tillvarata den befintliga kunskap som
hämtats från barn, socialsekreterare, gode
män och lokala projekt eller verksamheter.
Mindre kommuner kan i vissa fall ha
svårt att finansiera insatser, speciellt om
de har ett väldigt lågt eller oklart antal
ensamkommande barn som är placerade i
nätverkshem. Genom att gå samman inom
exempelvis en region kan kommunerna hjälpas åt med olika former av insatser.
I vissa kommuner behövs en funktion
som samordnar och driver ett utvecklingsarbete som inkluderar ensamkommande
barn i nätverkshem. Exempelvis kan en
sådan funktion initiera lokal samverkan, för-
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verkliga direktstödsinsatser, organisera anpassade familjehemsutbildningar, möjliggöra
att nätverkshemmen och barnen får samma
stöd och information som ensamkommande
barn i andra boendeformer, tillhandahålla
tolkar samt stödja socialsekreterare och
gode män.
I några kommuner finns redan specifika
funktioner eller roller som har ansvar för
integration och etablering av nyanlända
och ensamkommande barn, exempelvis integrationssekreterare eller etableringsutvecklare. Målet är att ensamkommande barn
ska inkluderas och bli en del av samhället.
Idag omfattar sådana funktioner främst
barn på HVB-hem och inte ensamkommande barn i nätverkshem.
Behov av ett gemensamt begrepp
Många ser ett behov av ett gemensamt
begrepp som specifikt kan beskriva, definiera och synliggöra ensamkommande
barn som bor tillfälligt eller stadigvarande
hos personer de uppger att de känner och
själva vill bo hos när de anländer till Sverige. I sammanställningar, statistik, media och
liknande är det ofta oklart vilka barn som
åsyftas när olika begrepp används. Nätverkshem är ett begrepp som har funnits
länge inom familjehemsvården, vilket Rädda
Barnen valt att använda. Nätverkshem och
nätverksplacering inkluderar alla barn som
är placerade hos släktingar eller bekanta
oavsett tillfällig eller stadigvarande placering. Begreppet särskiljer även nätverkshem
från okända familjehem. Det är viktigt att
göra dessa avgränsningar eftersom behoven
av stödinsatser kan skilja sig åt beroende på
placeringsform och fas i placeringsprocessen.

Förbättringsområden

LÄXOR
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Heltäckande statistik
FN:s barnrättskommitté rekommenderar
medlemsländerna att ha ett samordnat system för att samla in uppgifter om
ensamkommande barn, där uppgifter om
boendeform är en del. Barnrättskommittén
motiverar att uppgifterna om boendeform
ska samlas in med att det möjliggör en mer
detaljerad analys av i vilken utsträckning
barnens rättigheter förverkligas18.
I Sverige saknas aktuell, heltäckande och
tillförlitlig statistik över hur många ensamkommande barn som är placerade i nätverkshem. För att synliggöra och inkludera
barnen i exempelvis olika förbättringsåtgärder och insatser behöver tillförlitliga uppgifter hämtas in. För att uppföljning ska kunna
ske på lokal och nationell nivå behövs
gemensamma system för insamling av statistik. Om statistik efterfrågades centralt på
flera nivåer hade det bidragit till att en mer
systematisk inhämtning hade kunnat ske.
Ett anpassat och tryggt mottagande
Det finns behov av nya, förbättrade rutiner
kring mottagandet av ensamkommande
barn i nätverkshem, bland annat samverkan
mellan Migrationsverket och anvisningskommunerna, fler boendealternativ samt noggrannare utredning om barnets bästa innan
placering.
Flera socialsekreterare har uppgett att
det många gånger är svårt att placera barn
i de hem Migrationsverket anvisat till. Det
vore därför bra om Migrationsverket ställde
fler och grundligare frågor till barnet för
att öka sannolikheten att barnet direkt och
så snabbt som möjligt får en bra och långsiktig placering.
När barnet har placerats tillfälligt i ett
hem är det viktigt att socialsekreterare har

möjlighet att genomföra en tät uppföljning
medan utredningen pågår. Det bör eftersträvas att barnet placeras i rätt form av
boende så snart som möjligt för att få en
trygg och säker uppväxtmiljö. Barnet ska
även så snabbt som möjligt kunna inkluderas och etableras i samhället.
Barnombudsmannen föreslår i sin rapport Ensamkommande barn som försvinner
att ett team bestående av olika kompetenser såsom socialsekreterare, psykologer
och läkare initialt gör en bedömning utifrån
barnets behov och att barnet placeras
efter det19. Akademikerförbundet föreslår i
sin rapport Öppet Sverige - förslag för en
bättre migrationsprocess - delrapport om
ensamkommande barn att socialtjänsten
ska få mer tid till utredning före placering
och att det i varje kommun bör finnas minst
en funktion som samordnar allt arbete med
ensamkommande barn20.
Länken mellan barn, nätverkshem
och samhälle
Många aktörer efterfrågar en funktion som
kan nå ensamkommande barn i nätverkshem och främja deras etablering. En sådan
funktion kan samtidigt underlätta uppdraget för vuxna i nätverkshemmet, socialsekreterare och gode män. Funktionen blir
en länk mellan barnet och samhället som
bidrar till att brygga över luckorna i samhällets skyddssystem, vilka framförallt uppstår mellan olika aktörers ansvarsområden.
Idag finns ett litet antal verksamheter som
använder detta tillvägagångssätt i olika
utformning och storlek inom både offentlig
och idéburen sektor. Personalen kallas för
länkar, lotsar, coacher, processledare eller
mentorer. Gemensamt för verksamheterna
är att de följer och slussar barn till olika

18 FN:s barnrättskommitté (2005). Allmän kommentar nr 6, Behandlingen av ensamkommande barn och barn som har skilts från föräldrarna utanför ursprungslandet, punkt 99
19 Barnombudsmannen. (2017:19). Ensamkommande barn som försvinner
20 Akademikerförbundet. (2015:10,15) ÖPPET SVERIGE – Förslag för en bättre migrationsprocess- delrapport om ensamkommande barn.
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delar av samhället utifrån barnens behov.
Verksamheterna stödjer i vissa fall även de
vuxna i nätverkshemmen. Grundläggande
för att sådana verksamheter ska kunna
genomföras är att det finns samverkan med
socialtjänsten som kan hänvisa eller bevilja
barn till verksamheten som en insats. De
insatser som finns idag är dock framförallt
lokala, i projektform och tidsbegränsade
och många av dem har utmaningar när det
gäller finansiering.
Ett utökat stöd till vuxna i nätverkshem
För att ge vuxna i nätverkshem verktyg och
möjlighet att genomföra sitt uppdrag efter
bästa förmåga behövs ett anpassat stöd
utifrån deras förutsättningar och behov.
Det gäller för både tillfälliga och stadigvarande nätverkshem.
Anpassade arbetsformer och metoder
inom socialtjänsten för förbättrat stöd till
nätverkshem har efterfrågats, bland annat
direktstöd samt möjligheter och resurser
att sätta in kompensatoriska insatser. Ett
sätt att ge bättre grundläggande förutsättningar för nätverkshem är att genomföra
anpassade familjehemsutbildningar på fler
språk än svenska.
Stöd och kompetenshöjande insatser
till ansvariga vuxna
Vuxna som på olika sätt ansvarar för ensamkommande barn i nätverkshem, såsom
socialsekreterare, gode män och skolpersonal, har efterfrågat mer stöd i sitt arbete.
Exempelvis önskar de vuxna kompetenshöjande insatser och riktlinjer för att kunna
bedöma barnets bästa, hantera olika synsätt gällande exempelvis familjen, ansvarsfördelningen mellan ansvariga vuxna samt
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brister och risker som är viktiga att vara
uppmärksam på. Nya arbetssätt, anpassade
metoder, mer resurser för uppföljning och
insatser är förslag som kan stärka viktiga
vuxna i deras roller. Både socialsekreterare
och gode män har önskat erfarenhetsutbyte såväl inom som mellan kommuner för
att dra nytta av varandras lärdomar och
lösningar så att de var för sig slipper hitta
nya lösningar gång på gång. Mer samarbete och kommunikation har önskats mellan
ansvariga vuxna för att öka kunskapen om
enskilda barns situation och säkerställa att
stöd och insatser ges utifrån barnets bästa.
Nya arbetssätt gällande godmanskapet
Flera personer har föreslagit att uppdraget
som god man professionaliseras och att
gode män som har ansvar för ensamkommande barn genomgår en särskild utbildning.
Utbildningen skulle framförallt fokusera på
brister, risker, barnrätt och samverkan med
andra aktörer. Det hade också varit fördelaktigt om gode män i större utsträckning
hade ansvar för ett begränsat antal barn.
Stöd till tolk och översättning
Ett återkommande önskemål från aktörer
som möter eller vill komma i kontakt med
barn och vuxna i nätverkshem är ett kostnadsfritt och tillgängligt tolk- och översättningsstöd. I skolan och inom civilsamhället
finns särskilt ett stort behov av information
på ett språk som är anpassat efter barnen
och de vuxna i nätverkshemmet.
Anpassat stöd i skolan
Skolan är en viktig arena för många ensamkommande barn. Här kan de komma i
kontakt med andra barn, få vänner, lära sig

Förbättringsområden

svenska och få kännedom om hur samhället
fungerar. Det är även en plats där flera vuxna kan uppmärksamma barnets mående.
Skolan behöver i större utsträckning
uppmärksamma de specifika behov och
förutsättningar som ensamkommande barn
och vuxna i nätverkshem har. Skolan måste
hjälpa barnen att snabbt komma in i studierna och uppmärksamma eventuella behov
av extra studie- och språkstöd. Ofta kan
olika resurser för studiestöd förmedlas i
samverkan med ansvarig socialsekreterare
eller god man. Flera barn efterfrågade aktiviteter som arrangerades på skolan efter
skoldagens slut för att göra det möjligt att
delta i aktiviteterna i större utsträckning.
Stöd till unga från 18 år
Det finns idag ingen komplett bild av hur
situationen ser ut för de unga som har fyllt
18 år och tidigare placerats i nätverkshem.
Vissa kommuner erbjuder fortsatt stöd och
möjlighet att bo kvar nätverkshemmet för
dem som fått uppehållstillstånd, medan andra kommuner inte ger något stöd alls. För

de unga som måste eller väljer att lämna
sitt nätverkshem när de fyllt 18 år behöver
det finnas stöd i övergångsfasen samt möjlighet att bli erbjuden boendealternativ. Det
hade varit fördelaktigt om socialsekreterare
kunde erbjuda fortsatt kontakt och ett visst
stöd en tid efter avslutad placering.
Det är viktigt att god man eller socialsekreterare i god tid inför 18-årsdagen informerar om att barnet behöver ansöka hos
socialtjänsten för att få fortsatt stöd. Flera
socialsekreterare har även betonat vikten
av att tidigt förbereda barnet inför 18-årsdagen och att fokus läggs på etablering.
Unga som vi pratat med har själva önskat
stöd under övergångsfasen, bland annat
hjälp med att ställa sig i bostadskö, hitta en
bostad samt söka arbete eller studier.
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KAPITEL 7
– GODA EXEMPEL
Det finns flera goda exempel på olika verksamheter, projekt och insatser som verkar eller har verkat för att förbättra situationen för ensamkommande barn i nätverkshem. Nedan beskrivs några av dem.

SOS Barnbyars mentorsverksamhet
SOS Barnbyar har en professionell mentorsverksamhet i Hammarkullen som ger stöd
till ensamkommande barn och unga placerade i nätverkshem. Syftet är att ge ökat
stöd och bättre etablering för målgruppen.
Bland annat stödjer verksamheten barn och
unga med att få bättre samhällsorientering,
att bygga ut sina nätverk och skapa sig en
aktiv och meningsfull fritid, få ökad kunskap
om utbildningar samt ökade kunskaper om
och erfarenheter av den svenska arbetsmarknaden. Mentorsverksamheten är ett
komplement till befintliga samhällsinsatser
och är inte en parallell eller konkurrerande
verksamhet till andra aktörer.Verksamheten
strävar efter att göra deltagarna självständiga och verkar för att lotsa barn och unga
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till rätt aktör i samhället.
Verksamheten samverkar med socialtjänsten och är kostnadsfri. Alla deltagare
har en egen professionell mentor som ger
individuellt och anpassat stöd utifrån handlingsplaner där alla aktiviteter ska fokusera
på den ungas etablering. Parallellt med de
individuella mentorskapsträffarna erbjuds
deltagarna att delta i gruppverksamheter
såsom mingelträffar med yrkespersoner,
studiebesök på arbetsplatser, CV-skrivarskola
och tematiska föreläsningar.
Verksamheten startade i januari 2017
och idag finns plats för 50 deltagare, men
behovet är större än kapaciteten. De nuvarande kriterierna är att de sökande ska
vara mellan 16–21 år, bo i nätverkshem, ha
uppehållstillstånd samt ha möjlighet och

vilja att delta i verksamheten minst en gång
i veckan. Mentorsverksamheten har sju heltidsanställda i olika åldrar och finansieras
idag av näringslivet, stiftelser, privata givare
samt genom aktivitetsbidrag från kommunen. Enligt personalen är några av nyckelfaktorerna att de arbetar med professionella mentorer och med det tydliga målet
att alla deltagare ska vara etablerade vid
mentorprogrammets slut.
Karlskrona Stödteam
Stödteamet i Karlskrona kommun består
av tre personer som arbetar heltid med
att ge individanpassat stöd till nätverkshemsplacerade barn och de familjer barnen
bor tillsammans med. Syftet med att stödja
både vuxna och barn i hemmet är att fler i
hemmet mår bättre, vilket också förbättrar
situationen för det nätverkshemsplacerade
barnet.
Idén till insatsen kom från socialsekreterare som arbetade med nätverkshem och
såg behov av fler stödinsatser än vad de
själva kunde bistå med. Stödteamet ingår i
Avdelningen för ensamkommande barn hos
Socialförvaltningen i Karlskrona kommun
och startade i augusti 2016. Insatsen
vänder sig till barn både med och utan
uppehållstillstånd.
Stödteamet lägger främst tid på uppsökande verksamhet och samtal med barn
och familjer. Relationsbyggande metoder
är grunden i verksamheten. Stödteamet har
i vissa fall en kompenserande roll och ger
direktstöd till barnet i områden som de vuxna i hemmet inte klarar av att tillgodose.
Stödteamet och placeringsansvarig socialsekreterare bedömer resurser, svagheter
och risker i hemmet. Riskerna kan vara
att vuxna i nätverkshemmet är i en egen
asylprocess och känner stress och oro inför
framtiden eller att den ekonomiska situationen är ansträngd. En av de stora riskerna
är att de vuxna i nätverkshemmet inte har

kunskap om det samhälle de befinner sig i,
vilket bland annat bidrar till svårigheter att
stödja barnet.
Stödteamet stödjer vuxna i nätverkshemmet genom tät kontakt, samtal, vägledning och samhällsintroduktion för att de
själva ska kunna tillgodose barnets behov.
Familjerna behöver ofta hjälp med praktiska saker som att hitta bostad och betala
räkningar. Barnen får stöd med exempelvis
fritidssysselsättning, läxläsning, möten med
olika samhällsinstanser och information
om hur det svenska samhället är uppbyggt
och fungerar. För några barn kan det räcka
med att träffas någon gång varannan vecka
medan för andra kan behovet vara flera
gånger i veckan. Stödteamet arbetar dagtid,
kvällar och helger utifrån behoven i hemmen. Stödteamet arbetar i samverkan med
en rad olika aktörer som skola, gode män
och föreningar.
Sedan projektets början har ett 30-tal
familjer fått stöd. Idag stöds elva nätverkshem. Alla vuxna har sysselsättning genom
praktik, arbete eller studier. Enligt personalen ger stödteamet ”stora resultat med lite
pengar”.
Karlskrona kommun är idag projektägare och finansiär. Socialförvaltningen ansvarar för genomförandet via stödteamet.
Projektet Framgångsrik etablering för
ensamkommande barn i nätverkshem
I Växjö kommun har förvaltningen Arbete
och välfärd genom sektionen Barn och
familj två till tre personer anställda som
arbetar med samhällsetablering för ensamkommande barn i nätverkshem. Personalen har erfarenhet av att arbeta med
ensamkommande barn på HVB-hem, god
kännedom om lokalsamhället samt ett brett
kontaktnät inom kommunen. De utgör en
länk mellan myndigheter, samhället och
nätverkshemmet.
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Den huvudsakliga metoden är att
genomföra individuella samtal och möten
mellan coach och barn.Verksamheten har
ett stort utbud av andra aktiviteter såsom
läxhjälp, studiebesök, föreläsningar, tjejgrupper, temakvällar, samhällsinformation och
besök från olika aktörer i civilsamhället.
För några år sedan fick familjehemsvården i Växjö signaler om att ensamkommande barn i nätverkshem hade sämre
skolresultat och mindre stöd än andra
ensamkommande barn. De noterade att
barnen behövde socialt stöd, studiestöd
samt någon som kunde hjälpa dem att navigera i samhället. Kommunen skickade in en
ansökan om §37-medel till Länsstyrelsen för
att starta ett projekt.
Enligt projektledaren är en av framgångsfaktorerna att personalen har god lokalkännedom och tidigare har arbetat med
ensamkommande barn. En av utmaningarna
är att det finns barn som har Växjö som vistelsekommun, men socialtjänstansvaret finns
i anvisningskommunen, vilket gör att barnen
inte får ta del av verksamheten. Finansiering
av verksamheten är en annan utmaning.
Projektet Fokus – Ensamkommande
barn i nätverkshem
Fokus drivs av Rädda Barnen i samverkan
med Gävle kommun. Projektet finansieras
av §37-medel från Länsstyrelsen Gävleborg
och initierades som en följd av att Gävle
kommun såg behov av ökad kunskap och
stöd till ensamkommande barn och vuxna
i nätverkshem. Uppdraget pågår under ett
och ett halvt år och befann sig hösten 2018
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i en kartläggningsfas. Med kartläggningen
som underlag ska olika behovsanpassade
insatser genomföras.
Vägen in
Rädda Barnen bedriver verksamheten
Vägen in som fokuserar på etablering av
personer som är nya i Sverige. I Malmö stad
har ett pilotprojekt inom verksamheten
startats tillsammans med familjehemsvården i stadsområde Öster där fokus inledningsvis varit på ensamkommande barn i
nätverkshem.
Barn- och familjehemssekreterare väljer
ut ensamkommande barn i nätverkshem
med extra behov som erbjuds coachingsamtal med anställda från Rädda Barnen. Samtalen är enskilda och styrda utifrån barnens
situation, förutsättningar och behov. Det
kan handla om att stödja barnet i möten
med olika myndigheter, att ta del av samhällsinformation eller förstå hur samhället
fungerar i Sverige. Coachen fungerar som
ett extra stöd och är en länk mellan barnet,
nätverkshemmet, myndigheter och samhället i stort. Rädda Barnens personal har
beskrivit att en framgångsfaktor är möjligheten att arbeta individuellt med varje barn
och utgå från dennes önskemål och behov.
Genom att guida barnen till rätt aktörer
och insatser har det blivit möjligt att hjälpa
dem ur svåra situationer. Pilotprojektet
finansieras och drivs av Rädda Barnen.
Ett hem att växa i
Ett hem att växa i är ett utbildningsmaterial
för familjehem som 2017 anpassades för

Goda exempel

“

Varje onsdag har vi haft temakvällar/
läxkvällar som avslutats med
gemensam måltid. Varannan onsdag
är det fokus på läxläsning och
varannan onsdag har vi ett speciellt
tema med extern föreläsare. Dessa
kvällar genomför vi tillsammans med
kollegor och övriga ungdomar i en
annan verksamhet. Det har lett till att
nya kontakter knyts och ungdomarnas
nätverk utökats.
– Projektledare, Växjö
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hem som tar som tar emot ensamkommande barn21. Anpassningen gjordes även för
att inkludera lagändringar och ny forskning. Ett hem att växa i ska ge kommuner
möjlighet att erbjuda familjehem en likvärdig grundutbildning och vänder sig till alla
former av familjehem oavsett bakgrund och
behov.
For our future
For our future var ett pilotprojekt som
genomfördes i Malmö. Projektet översatte
utbildningsmaterialet Ett hem att växa i
och höll utbildningen på olika språk. Syftet
med For our future var att ge nätverkshem
och familjehem som inte kunde svenska
en möjlighet att kunna ta del av utbildningen. Internationella Kvinnoföreningen
(IKF) i Malmö arbetade tillsammans med
Malmö Stad för att anpassa och översätta
utbildningsmaterialet. Arbetet leddes av en
projektledare på IKF som tillsammans med
kommunen rekryterade och utbildade åtta
informatörer med olika språkbakgrund.
Informatörerna genomförde totalt en heldags och två halvdagars familjehemsutbildningar hos IKF för varje språkgrupp. Utbildningarna genomfördes på dari och pashto,
somaliska samt arabiska.
Utbildningarna var uppskattade och
gav möjlighet till erfarenhetsutbyte
mellan nätverkshemmen. En utmaning för
informatörerna var den varierande utbildningsnivån hos deltagarna; från analfabeter
till högutbildade.
Pilotprojektet finansierades av Vinnova
med IKF som huvudman. Insatsen pågick under sex månader och startade i december
2015. Under den perioden utbildades cirka
35 vuxna, 20 kvinnor och 15 män. Pilotprojektet avslutades för att det saknades
finansiering för att fortsätta arbetet.

Nätverksträffar för
socialsekreterare, Skåne
Länsstyrelsen Skåne och Rädda Barnen har
arrangerat nätverksträffar för socialsekreterare som arbetar med ensamkommande
barn i nätverkshem. Nätverksträffarna startade som ett svar på socialsekreterarnas
behov av stöd i sina uppdrag kring barnen.
Varje träff har innehållit erfarenhetsutbyte, workshoppar och föreläsningar baserade
på socialsekreterarnas intressen och aktuella ämnen. Träffarna har varit viktiga tillfällen
för att identifiera gemensamma behov och
förbättringsområden. Ett förslag som väckts
från nätverksträffarna är att starta insatser
i samverkan mellan kommuner i de fall där
antalet ensamkommande barn i nätverkshem är för lågt för att kommunerna ska
klara det på egen hand.
Alternative family care
Alternative family care (Alfaca) var ett
EU-projekt som genomfördes i samarbete
mellan flera europeiska länder. Projektet
pågick 2015-2017 med syfte att utveckla
och förbättra mottagandet av ensamkommande barn i nätverks- och familjehem22.
Fokus för arbetet var att ta fram verktyg
för yrkesverksamma som arbetar med ensamkommande barn placerade i dessa hem.
Inom projektet togs det fram en utbildning
och en handbok med utredningsmetoder vid
placering av ensamkommande barn. Handboken innehåller grundläggande kunskap
om mottagande av ensamkommande barn
som placeras inom familjehemsvården.
Socialstyrelsen har översatt handboken och
samarbetat med två pilotkommuner som
testat materialet.

21 Sveriges Kommuner och Landsting ( 2018-10-24) Ett hem att växa i. Hämtat från: https://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/placeradebarnochunga/utbildning-familjehem
22 European Network of Guardianship Institutions, (2018-10-23) Alternative Family Care .Hämtat från: https://engi.eu/projects/alfaca/
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Sektionen för ensamkommande, Socialtjänsten Söder, Malmö Stad
I Malmö stad finns fem stadsområden som
har varsin socialtjänst. I januari 2017 startade socialtjänsten i stadsområde Söder en
egen sektion för de ensamkommande barn
som anvisades till dem. Förändringarna
genomfördes i första hand för att arbetssättet skulle bli mer specialiserat och därmed
bättre möta ensamkommandes behov.
Den nya sektionen förbättrade också
personalens möjlighet att hålla sig uppdaterade om ny lagstiftning, arbetsmetoder och
forskning. En samlad sektion gav personalen
bättre överblick och det underlättade
uppföljningsarbetet.
Socialsekreterarna har även haft möjlighet att prova att arbeta efter Alfacas
handbok. De har i större utsträckning än
tidigare kunnat fokusera på de utmaningar som finns kring ensamkommande barn
i nätverkshem och skapa samverkan med
andra verksamheter, föreningar och organisationer som genomför specifika insatser
och aktiviteter med ensamkommande och
nyanlända barn.

Skolfam och
kontaktperson för studiestöd
Skolfam är en arbetsmodell som syftar till
att stärka familjehemsplacerade barns studieresultat. Skolfam-teamet består av barnets och familjehemmets socialsekreterare,
en psykolog och en specialpedagog. Tillsammans gör de en individuell kartläggning av
elevens förutsättningar. År 2018 användes
arbetsmodellen i 25 kommuner.
I Stockholm och Malmö håller Skolfam
på att testa ett särskilt stöd i form av en
kontaktperson med inriktning på studiestöd,
en så kallad studiecoach. Insatsen beviljas
av socialtjänsten på samma sätt som en
vanlig kontaktperson. Insatsen utgår från
ett studieperspektiv och riktar sig till familjehem som behöver stärkas i sin roll som
skolförälder. Insatsen riktar sig även till barn
som behöver extra stöd för att inkluderas i
samhället. Målet är att barnen ska få bättre
skolresultat och att familjehemmen ska
få möjlighet att växa i rollen som skolförälder. Utgångspunkten är att rekrytera och
arvodera exempelvis lärarstudenter som
coacher. Bakgrunden till insatsen är att
Skolfam uppmärksammat behov av ett mer
anpassat stöd i vissa familjehem.

“

Vi upplever att vi får en bättre relation till nätverkshemmen,
de vågar öppna sig mer och faktiskt prata om sådant som inte
fungerar också. Även nätverkshemmets biologiska barn och de
vuxna har fått stöd då de många gånger inte är så integrerade
i Sverige. Barnsekreterarna ägnar relativt mycket tid till att
träffa barnen i nätverkshemmen och följer även med vid vissa
tillfällen då det behövs då man bedömt att nätverkshemmen
behöver stöd, t.ex. till läkaren.
– Socialsekreterare
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KAPITEL 8
– DET HÄR KAN DU GÖRA
Många har hört av sig till oss under projekttiden för att få
veta hur de kan jobba för att förbättra för barnen, hur de
kan komma i kontakt med nätverkshemmen eller vem de ska
vända sig till för att ta reda på hur många ensamkommande
barn i nätverkshem det finns i den egna kommunen. Ofta är
det föreningar, organisationer, kommunala fritidsverksamheter eller forskare som är intresserade av att få information
för att kunna inkludera barnen i sina verksamheter eller
starta förbättringsinsatser. Vi har sammanställt frågor och
tips som kan vara ett stöd för dig som vill starta verksamhet,
få en överblick eller komma i kontakt med barn och vuxna i
nätverkshem.

KARTLÄGGNING
Använd gärna nedanstående frågor som
inspiration för att få en bild av hur situationen ser ut i en kommun.
Antal, ansvar och samordning:
• Hur många ensamkommande barn i
nätverkshem finns det i kommunen?
• Hur många av barnen har en
godkänd placering och hur många
är i tillfällig placering?
• Finns det ensamkommande barn i
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nätverkshem som tillhör kommunen men
som placerats i en annan och vice versa?
• Vem i kommunen kan hjälpa exempelvis
föreningar att komma i kontakt med de
barn som bor i HVB-hem, stödboende,
familjehem och nätverkshem?
• Vilken förvaltning/avdelning/sektion har
ansvar för ensamkommande barn generellt och ensamkommande barn i nätverkshem specifikt?
• Samlar kommunen in statistik över ensamkommande barn i nätverkshem?

Stöd och insatser:
• Vilket stöd får de ensamkommande
barnen i nätverkshem?
• Hur får barn och nätverkshemsfamiljer
information?
• Vilka familjestödjande insatser ges
till nätverkshemmen?
• Vilka kompensatoriska stödinsatser har
socialtjänsten möjlighet att sätta in för de
nätverkshem som behöver det?
• Vilka metoder och arbetssätt har socialtjänsten att tillgå för nätverkshem som
som behöver det?
• Vilken form av utbildning och stöd får
gode män till ensamkommande barn
av kommunen?

verksamheter jobbar med eller för ensamkommande barn i nätverkshem?
• Vad händer när barnet fyller 18 år?

FRÅGOR OM
ENSAMKOMMANDE
BARN I NÄTVERKSHEM
För att få svar på frågor om ensamkommande barn i nätverkshem rekommenderar vi att du vänder dig till socialtjänsten,
framförallt familjehemsvården. Barn- och
familjehemssekreterare möter och handlägger både barn och nätverkshem. För att
inkludera barnen som är i tillfällig placering
kan även mottagnings- och utredningssekreterare kontaktas.

• Vilka insatser, projekt, föreningar eller
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Det här kan du göra

I vissa kommuner finns placeringssekreterare, familjehemssamordnare, integrationssekreterare eller etableringsutvecklare
med ett övergripande ansvar som kan
kontaktas för råd och information. Genom
kommunens överförmyndare går det att
komma i kontakt med de gode män som
möter ensamkommande barn i nätverkshem.
Det går att skaffa sig en ungefärlig uppfattning om hur många ensamkommande
barn som placerats i nätverkshem i kommunen utifrån Migrationsverket sammanställningar över anknytningsanvisningar.
Föreningar som har anknytning till
barnets ursprungsland kan ha kontakt med
barn och vuxna i nätverkshem genom sina
verksamheter.
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KONTAKTA BARNEN OCH
DERAS NÄTVERKSHEM
Här följer ett antal tips för att enklare komma i kontakt med, ge information till och
inkludera ensamkommande barn i nätverkshem och deras familjer:
• Ha god framförhållning. Ha information
eller inbjudningar redo i god tid så att
informationen hinner komma fram
• Gör eventuell översättning av informationen till det språk barnet och vuxna i
nätverkshemmet talar
• Ta kontakt med aktuellt socialtjänstkontor
eller överförmyndarenheten i kommunen
för att nå socialsekreterare respektive
gode män

Det här kan du göra

• Om information eller inbjudningar inte
verkar nå barn eller nätverkshem, kartlägg vilka hinder respektive möjligheter
som finns för att förbättra möjligheterna
att information når fram
• Ta in anmälan till exempelvis träffar eller
aktiviteter och be om kontaktuppgifter så
att du själv kan ta kontakt med barn och
nätverkshem
• Erbjud kostnadsfria aktiviteter
• Ska du genomföra en träff, aktivitet eller
liknande, ha gärna personal eller ledare
med språkkompetens
• Samverka med föreningar som har anknytning till barnets ursprungsland
• Arrangera aktiviteter på skolan

• Hjälp barnet att ta sig till och
från aktiviteterna
• Säkerställ långsiktiga relationer med
barnen genom att träffas under en
längre period oavsett aktiviteter

AMBASSADÖRSKAP FÖR
BARN I NÄTVERKSHEM
I sammanhang där ensamkommande och
nyanlända barns situation diskuteras är det
viktigt att ställa frågor kring ensamkommande barn i nätverkshem. Det synliggör
barnen i nätverkshem och kan ge en bild
av huruvida de har inkluderats i exempelvis
kartläggningar, konsekvensanalyser eller
förbättringsinsatser.

• Erbjud separata aktiviteter för tjejer
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AVSLUTNING
Alla barn som kommer ensamma till Sverige
och mottas av myndigheter har samma rättigheter som andra barn.Vilka möjligheter
barnen sedan får är ett lotteri baserat på
bland annat anvisningskommun, boendeform
och vem som tilldelas som socialsekreterare
och god man. Risken finns att ensamkommande barn som placeras i nätverkshem
missas, glöms bort och osynliggörs.
Alla ensamkommande barn som placerats
i nätverkshem far inte illa, men när det sker
är det få eller ibland ingen som märker det.
Flera av samhällets stödsystem ger
varken likvärdigt stöd till ensamkommande
eller nätverksplacerade barn. För att eliminera de risker som uppkommit behövs nya
former av insatser och åtgärder. Det behöver exempelvis finnas bättre möjligheter att
genomföra individanpassade, uppsökande
och stödjande verksamheter. Det behöver
även finnas forum för att barnens egna upp-
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levelser, perspektiv och önskemål ska kunna
ska kunna lyftas, beaktas och tas på allvar.
Rapporten visar att det inte händer
särskilt mycket i frågan.Vad beror det på?
Svaret handlar delvis om överblick; det
saknas viktiga funktioner som kan ta ett
helhetsgrepp i frågan och ett tydligt ansvar
för utvecklingsarbetet.
Det finns idag en hel del förslag på
förbättringsområden och goda exempel. De
kommer från verksamheter, både offentliga och ideella, som med lyckade resultat
anpassat sina metoder och arbetssätt för
att trygga och förbättra situationen för
de ensamkommande barn som placerats i
nätverkshem.
Ingen ska behöva förlita sig på slump
och tur. Utifrån de konkreta exempel på
insatser som presenterats i den här rapporten kan vi redan idag påbörja förbättringsåtgärder och jämna ut oddsen.

Avslutning – Från ensam till att inte finnas
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KAPITEL X –

FLER TIPS OCH
BRA LÄNKAR FINNS PÅ
TITEL
RÄDDABARNEN.SE
TITEL

Rädda Barnen
107 88 Stockholm
Besöksadress: Gustavslundsvägen 141, Bromma
Tel: 08-698 90 00
kundservice@rb.se
www.räddabarnen.se

